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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان می گوید شش برابر شدن قیمت ماشین آالت 
کشاورزی، کار را برای کشاورزان به ویژه در  زمینه کشاورزی مکانیزه سخت کرده است؛

سیاست یک بام و دوهوا

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

 کمبود دارو در داروخانه ها
برطرف می شود

18 مددجو به مناسبت 
اربعین از زندان مرکزی 

اصفهان آزاد شدند

توسط خادمان شهرداری انجام شد؛

نظافت بیش از 3 
 میلیون مترمربع از

 معابر شهر کربال

نظارت بیش از 300 بازرس 
بر واحدهای صنفی 

لوازم التحریر در اصفهان

خسارت ۵0 هزار 
 میلیارد ریالی

 صنعت گردشگری 
اصفهان از کرونا

 با یکی از قدیمی ترین روستاهای بخش جلگه اصفهان
 آشنا شویم؛

روستای»قهی«؛ زیبا و تاریخی

بیش از ۷9 هزار بازرسی نظارتی بربازار 
استان اصفهان انجام شد
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زیرساخت هوشمندسازی در سازمان 
حمل ونقل بار اصفهان فراهم شد

اجرای 6 تور فناورانه برای رفع 
مشکالت شهر اصفهان

باز  بوی ماه مدرسه و شهریه!

 رییس اداره مشارکت های مردمی و امور مدارس غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش  
استان در حالی تاکید و تکرار می کند شهریه به هیچ عنوان اجباری نیست که در عین حال   

از ثبت و پیگیری 19۵ تخلف در مدارس غیردولتی در زمینه شهریه خبر می دهد؛

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های استان اصفهان

ن اهی اســتان اصفهان اداره کل زنــدا

م الف:1383212

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان اصفهان- اداره مالی و پشتیبانی اداره کل-  شماره تماس: 031-37872102

نوبت اول

اداره کل زندان های استان اصفهان    نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

ارائه خدمات تأمین خودرو جهت ایاب و ذهاب زندانهای استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت 
در مناقصه

 IR230100004061013107670409 ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان  یا واریز وجه نقد به شبای حساب
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به 2/493/500/000 ریال

دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات دولت

   www.setadiran.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 1401/06/29 لغایت 1401/07/02

ساعت 9:00 صبح مورخ 1401/06/30جلسه توجیهی

تحویل اسناد صرفا 
پاکت )الف(

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان  

حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/07/18

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 ساعت 9:00 صبح
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خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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بایدن: 

اوکراین شکست نمی خورد
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه »ســی بی اس« مدعی شد که اوکراین در نبرد با روسیه 
شکست نخواهد نخورد.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه سی 
بی اس آمریکا تاکید کــرد که در صورت حمله نظامی چین به تایوان، ایــاالت متحده از تایپه دفاع 
خواهد کرد. وی درباره مسئله اوکراین نیز صحبت کرد و گفت، اوکراین در جنگ شکست نمی خورد 
و در مناطق مشخص دستاوردهایی نیز به دست خواهد آورد. بایدن در ادامه به همتای روس خود 
درباره هرگونه استفاده از سالح اتمی یا شیمیایی در اوکراین هشدار داد و گفت: این کار را نکن، این 
کار را نکن، این کار را نکن. شما چهره جنگ را تغییر خواهید داد، چیزی که از زمان جنگ جهانی دوم 
سابقه نداشته است.بایدن در پاسخ به سوالی درباره تورم در آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که بتواند 
تورم را کنترل کند. وی افزود: دولت من درحال کار برای کنترل تورم است و من بیشتر از هر زمانی در 
این زمینه خوش بین هستم.رییس جمهوری آمریکا درباره تصمیمش برای نامزدی در دور انتخابات 
ریاست جمهوری این کشــور نیز گفت، »باید صبر کرد و دید.«وی همچنین ابراز امیدواری کرد که 

دموکرات ها بتوانند کنترل سنا را در انتخابات میان دوره ای کنگره حفظ کنند.
 

»الپید« دست به دامن شاه اردن شد
در پی افزایش عملیات مقاومت در کرانه باختری، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی دست به 
دامن شاه اردن شده تا جلوی وخامت اوضاع در این منطقه را بگیرد.روزنامه صهیونیستی »یدیعوت 
آحرونوت« نوشت: با توجه به حوادث اخیر و افزایش درگیری های نیروهای مقاومت با نظامیان 
رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، دفتر نخست وزیری این رژیم به دلیل تاثیرگذاری شاه اردن 
بر تشکیالت خودگردان فلسطین در تالش است تا در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک زمینه دیدار »یائیر الپید« نخست وزیر موقت اسراییل با »عبدا...دوم« شاه 
اردن را فراهم کند.این روزنامه افزود: به دلیل برنامه های فشرده برای هر دو مقام، برگزاری این دیدار 
هنوز  قطعی نشده اســت.»یدیعوت آحرونوت« به نقل از دو مقام رژیم اسراییل که آنها را بلندپایه 

توصیف کرده در عین حال اضافه کرد که دیدار الپید و عبدا... دوم ممکن است امروز  برگزار شود.
در گزارش این روزنامه صهیونیستی آمده است که رژیم اســراییل به دلیل نفوذ عبدا... دوم، شاه 
اردن بر تشکیالت خودگردان فلسطین و با هدف بهبود هماهنگی امنیتی بین این رژیم و تشکیالت 
خودگردان فلسطین در روزهایی که کرانه باختری شاهد یک سری عملیات است تمایل زیادی به 

برگزاری چنین نشستی دارد.
 

نخست وزیر عراق به جای رییس جمهور  راهی نیویورک شد
نخست وزیر عراق به جای رییس جمهور این کشور برای شــرکت در نشست های مجمع عمومی 
سازمان ملل و رابزنی با دولتمردان آمریکایی درباره تحوالت سیاسی این کشور و پیامدهای امنیتی 
و اقتصادی بحران عراق و همچنین اطالع از نحوه نگاه جامعه بین الملل به این بحران سیاسی راهی 
آمریکا شده است.به نقل از بغداد الیوم، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق پیش از ترک بغداد به 
مقصد آمریکا به خبرنگاران گفت: این سفر در چارچوب تالش های عراق برای تحکیم روابط نزدیک 

با آمریکا بر اساس احترام متقابل و همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف انجام می شود.
در ســفر ژوئیه ۲0۲۱ الکاظمی به آمریکا، چهارمین دور از گفت وگوی استراتژیک بین دو کشور که 
منجر به خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق شد، صورت گرفت.یک منبع دولتی عراقی پیش تر در 
گفت وگو با شفق نیوز گفته بود: دلیل سفر الکاظمی به آمریکا به جای برهم صالح، رییس جمهور 
بررسی تحوالت سیاســی عراق و پیامدهای امنیتی و اقتصادی اوضاع کشور  و همچنین اطالع از 

نحوه نگاه جامعه بین الملل به بحران سیاسی عراق است.

تاکید رییسی در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه »سی بی اس« درباره مذاکرات: 

توافق بدون تضمین نه

»سید ابراهیم رییســی« رییس جمهوری ایران در مصاحبه با برنامه 
60 دقیقه شبکه ســی بی اس آمریکا درباره توافق هسته ای گفت، ما 
برای دســتیابی به توافق خوب و منصفانه جدی هستیم. اما در این 
توافق باید تضمین وجود داشته باشــد که آمریکا نتواند از این توافق 

خارج شود.
وی در ادامه افزود: آمریکایی ها پیمان شــکنی کردند. آنها این کار را 
کردند، وقتی شما به تعهدتان وفادار نباشید توافق بی معنی است. ما 
نمی توانیم به آمریکا اعتماد کنیم چــرا که قبال آن را تجربه کردیم؛ اگر 
تضمین وجود نداشته باشد هیچ اعتمادی)به آنها( نخواهیم داشت.

رییسی در ادامه مصاحبه درباره اســتفاده ایران از مصارف صلح آمیز 
انرژی اتمی تاکید کرد که انرژی هســته ای را بــرای مصارف درمان، 

کشاورزی، نفت و گاز می خواهیم.
وی درباره ادعاهای غرب درباره ساخت بمب اتمی نیز گفت، ما بارها 
به آن پاسخ دادیم، این ادعاها بی اساس هستند و جمهوری اسالمی 
ایران بارها اعالم کرده اســت که بمب اتمی در دکترین دفاعی ما هیچ 

جایگاهی ندارد.
رییســی درباره موضوع تبادل زندانی با آمریکا گفــت: در آمریکا نیز 

تعدادی شهروند ایرانی زندانی هســتند و ما بارها اعالم کردیم و این 
می تواند یک موضوع مستقیم انسان دوستانه باشد و به آمریکایی ها 
گفتیم که می توانیم با آنها جدای از مذاکرات هسته ای گفت وگو کنیم. 
اگر این اتفاق بیفتد این یک موضوع انسان دوستانه می تواند باشد و 

قابل مذاکره است.
رییس جمهوری ایران درباره حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و 
احتمال دیدار با رییس جمهور آمریکا نیز گفت: نه. فکر نمی کنم چنین 
اتفاقی رخ دهد. ما هیچ اعتقادی به مذاکره و دیدار با رییس جمهور 

آمریکا نداریم و آن را بی فایده می دانیم.
رییسی در زمینه تفاوت دولت بایدن و ترامپ نیز به خبرنگار شبکه سی 
بی اس گفت: دولت جدید آمریکا ادعا می کند که با دولت قبلی تفاوت 
هایی دارد و بارها پیام هایی به ما داده اند؛ امــا ما هیچ تغییری را در 

واقعیت شاهد نبودیم.
رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد، تحریم ها علیه مردم ایران بسیار 

ظالمانه است و برای ما مهم است که تحریم ها برداشته شود.
وی در پاسخ به ســوالی راجع به هولوکاست و اینکه آیا به هولوکاست 
اعتقاد دارد یا نه گفت: مســائل تاریخی باید توسط محققان و تاریخ 

شناسان مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد. یک نشانه هایی نیز وجود 
دارد که چنین اتفاقی)هولوکاســت( افتاده است که باید مورد بررسی 

دقیق توسط محققان و مورخان قرار بگیرد.
رییسی مردم فلسطین را مردم اصلی کشور فلسطین و کسانی که باید 
در آنجا زندگی کنند خواند و افزود: مردم فلسطین یک حقیقت هستند 
اما اکنون آواره و از سرزمین مادری رانده شده اند و آمریکا از این رژیم 

جعلی حمایت می کند.
رییســی تاکید کرد، کســانی که امروز با رژیم صهیونیســتی دست 
می دهند )کشورهایی که با تل آویو عادی سازی روابط کردند( نیز در 

جنایات این رژیم شریک هستند.
رییسی در پاسخ به سوالی درباره ترور ناجوانمردانه سردار سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی به دست عوامل دولت قبل و مسئله انتقام نیز گفت: 
دستور به قتل سردار سلیمانی از سوی دولت قبل و شخص ترامپ یک 
جنایت غیرانسانی بود.وی در واکنش به مجری شبکه سی بی اس که 
انتقام شما چگونه خواهد بود نیز گفت: آن چیزی که ما دنبال کردیم و 
دنبال خواهیم کرد عدالت است، اما ما از جنس جنایاتی که آمریکا در 

سراسر جهان مرتکب می شود انجام نخواهیم داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت و گو با 
»اعتماد« با انتقاد از عملکرد گشت ارشاد گفت: شما 
یک کشور را جز طالبان به من نشان بدهید که این 

رفتار را با شهروند خود انجام می دهد.
جلیل رحیمی جهان آبادی، با تاکید بر اینکه کسانی 
نیاز به ارشاد دارند که امنیت مردم و کشور را به خطر 
می اندازند نه مردم، به عملکرد گشت ارشاد اعتراض 
کرد و گفت: اینکه نمی شــود هر کــس در خیابان 
دست زن و بچه مردم را بگیرد و ببرد سوار ون کند و 

بگوید ارشادش می کنیم.
وی تاکید کرد: ارشاد کسی نیاز دارد که اختالس ها را 
می بیند و اقدامی نمی کند. ارشاد کسی نیاز دارد که 

حقوق آشکار ملت را به اسم اسالم تضییع می کند. 
ارشاد کسی نیاز دارد که چهره اسالم را در جهان فاتحه 
می خواند و رفتاری می کند که حیثیت ایران در جهان 
را لکه دار کرده است. آن کسی نیاز به ارشاد دارد که 
در حال سیاه کردن چهره کشور در جهان است و آن 
را به عنوان نظام ضد حقوق بشری معرفی می کند. 
این افراد نیاز به ارشاد دارند نه مردمی که در کوچه و 

خیابان همراه خانواده قدم می زنند.
جهان آبادی با بیان اینکه مگر این کشــور کشوری 
اســت که هر کســی را هر جایی دیدید که حجاب 
او براســاس اســتاندارد شــما نبود، دســتش را 
بگیرید ببریــد داخل ون و بعد ببریــد داخل مرکز 

 پلیس، ادامــه داد: اســم این امنیــت اجتماعی
  و کشــورداری و حکومــت داری نیســت. کجای
  جهــان چنین رفتــاری وجــود دارد؟ شــما یک
  کشــور را جــز طالبــان به مــن نشــان بدهید که

 این رفتار را با شهروند خود انجام می دهد. نمی شود 
الگوی رفتاری ما با شــهروندان مان در این کشــور 

طالبان باشد.

انتقاد نماینده مجلس از عملکرد گشت ارشاد: 

جز طالبان هیچ کس این رفتار را با شهروندانش نمی کند

همسر رییس جمهور: 

در مردساالری معمولی شاید چند زن مورد سوءاستفاده قرار گیرند
جمیله  علم الهدی، همسر رییس  جمهور و استاد دانشگاه شهید بهشتی در همایش »زنان عصر انتظار« گفت: امروز به رغم ضرورت حضور پررنگ زنان مسلمان 
در عرصه های اجتماعی، امپراتوری رسانه ای بدترین، وحشیانه ترین و مردساالرانه ترین نوع دیکتاتوری را علیه زنان اعمال می کند. در مردساالری معمولی شاید 
چند زن به اشکال مختلف مورد سوء استفاده قرار گیرند، اما در نوع امروزی مردساالری رسانه ای، به طور کلی تصویری غیرواقعی از زن را پردازش و شبیه سازی 
کرده اند و به زنان گفته می شود که باید از این تصویر پیروی کنید. وی افزود: همه می دانند که زنان عموما اهل وقار، حیا و با شخصیت هستند و هرگز حاضر نیستند 
بدن شان را برای فروش به نمایش بگذارند و هرگز دوست ندارند به بردگی و به خصوص بردگی جنسی تن بدهند و اساسا ذات شان چنین کاری را نمی پذیرد، 
ولی در مردساالری رسانه ای، اینها به عنوان ارزش تلقی شده و به زنان تحمیل می شود.علم الهدی با اشاره به اینکه جریان رسانه ای جهانی در نقطه مقابل اهداف 
ما قرار دارد، اظهار داشت: این دیکتاتوری مردساالرانه رسانه ای، بزرگ ترین مانع برای بروز و ظهور هویت زن انقالبی و رسیدن او به جایگاه شایسته و اثرگذار در 
مسیر تحقق جامعه ای برساخته از والیت ا... است.وی با تاکید بر اینکه البته در این شرایط سخت هم نباید ناامید شد و باید از هر فرصتی استفاده کرد، گفت: اگر 

ما شهدا را پیشروان این مسیر بدانیم و خودمان را پیرو آنان، پس فرصت سوزی بدترین و بزرگ ترین گناه است.

خبر روز

وز عکس ر

بدرقه رییس جمهور 
به نیویورک

»سیدابراهیم رییسی« رییس 
جمهور، جهت حضور در هفتاد و 
هفتمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل، صبح روز گذسته 
تهران را به مقصد نیویورک ترک 

کرد.

مخالفت ستاد امر به معروف با ادامه  فعالیت گشت ارشاد؟
به گزارش »انتخاب«، در بیانیه ارسالی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با امضای  سیدعلی 
خان محمدی ، سخنگوی این ستاد آمده است: در حادثه پیش آمده اصل برقراری عدالت و شفافیت 
است از دادستانی انتظار می رود با بهترین رسیدگی و اعالم به موقع وجدان عمومی را به رسیدگی دقیق 
و کامل به قصاوت عادالنه فراخواند.ستاد امربه معروف و نهی از منکر همانگونه که بار ها اعالم کرده است 
با تکلیفی که منجر به مقابله مستقیم پلیس با بدحجابان شود مخالف است و معتقد است با راهکار 
مناسب و بدون تنش های اجتماعی این مسئله را می توان تدبیر کرد . ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
درعین اعتقاد به لزوم حل معضل موجود در حوزه عفاف و حجاب معتقد است در مواجهه با این مسئله 
نه پلیس باید به صورت مستقیم وارد صحنه شود و نه باید حل این مسئله را با محاکم قضایی گره زد و نه 
اینکه متولی و مسئول این مسئله دولت باشد بلکه حل مسئله عفاف و حجاب فقط به دست خود مردم 

با مدیریت صحیح قابل حل است و این مسئله در طرح جامع عفاف و حجاب کامال تبیین شده است.
 

پدر مهسا امینی:

 دخترم سابقه بیماری نداشت
امجد امینی، پدر مهسا امینی در توصیف واقعه تلخی که رخ داده، گفت: برای مسافرت در تهران بودیم به 
همراه برادرش وقتی در اول مترو پیاده می شود، از سوی ماموران گشت ارشاد مورد تذکر و او را سوار ماشین 
می کنند.امینی در گفت وگو با فارس افزود: براساس آنچه از سوی حاضرین در ماشین به ما منتقل شده 
در ماشین هم چندین بار به ماموران گفته بوده که من بچه شهرستان هستم جایی را بلد نیستم ولی اجازه 
ندادند پیاده شود. وی اظهار کرد: بعد از اینکه به پاسگاه برده شده چه اتفاقاتی افتاده است را نمی دانیم 
فیلمی که به ما نشان دادند تقطیع شده بود .پدر مهسا امینی از عدم حضور به موقع اورژانس انتقاد کرد و 
گفت: براساس تصاویری که نشان مان دادند نیروهای اورژانس در ابتدای ورود به صحنه آنگونه که باید 
سرعت عمل از خود نشان ندادند و به دور خود می چرخیدند. به همراه دخترم کسی را نفرستاده بودند تا 
جایی که پرستارها می گفتند نمی دانستیم باید با چه کسی تماس بگیریم. پرستاران می گفتند نه شماره 
تماسی، نه همراهی تا اینکه پسر کوچکم که ۱7 سال دارد او را در بیمارستان پیدا کرد و تازه آن وقت بود که 
ما فهمیدیم.پدر مرحوم امینی همچنان اصرار دارد که دخترش سابقه بیماری نداشته و در سالمت کامل 

بوده و هیچ مریضی نداشته است.
 

نماینده سقز در مجلس: 

اینترنت تلفن همراه در شهر قطع است
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی به تشریح وضعیت شهر سقز در زمان تشییع مهسا امینی 
پرداخت و گفت که در حال حاضر اوضاع شهر سقز عادی و آرام است منتها اینترنت تلفن همراه قطع است.

بهزاد رحیمی با اشاره به وضعیت شهر سقز بعد از تشییع مهسا امینی گفت: ما از همان ساعات اولیه  که 
پیکر مهسا امینی از تهران منتقل شد،  در کنار خانواده اش بودیم،  به پیشوازش رفته و مشایعت کردیم. 
در مراسم خاکسپاری هم حضور داشتیم خانواده مهسا امینی خیلی ناراحت بودند؛ اما همراهی کردند.

حسین شریعتمداری: 

خاتمی و اصالح طلبان از مرگ مهسا امینی خوشحال هستند
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان نوشت: مدعیان اصالحات نظیر محمد خاتمی، جهانگیری، 
عبدا... نوری، جبهه اصالحات، حزب اتحاد ملت، حزب کارگزاران و یک مشت آدم ها و گروه های دم دستی 
دیگر، نه فقط از فوت خانم مهسا امینی متاسف نیستند بلکه از این اتفاق ناگوار خشنود و خوشحال نیز 
هستند و این رخداد تاســف آور را فرصتی برای خالی کردن عقده های فرو خورده خود از پیروزی های 

چشمگیر اسالم و انقالب و مخصوصا حماسه بی نظیر راهپیمایی اربعین تلقی می کنند.

کافه سیاست

روایت رییس سازمان 
انرژی اتمی از پیغام های 

آژانس به ایران
رییس ســازمان انرژی اتمی بــا بیان اینکه 
پیغام ها و پیام هایی که از طرف آژانس آمده 
اســت نشــان می دهد که قصد بستن این 
پرونــده را دارنــد، گفــت: امیدواریم صادق 
باشند و بیش از این وقت خود را تلف نکنند 
و فکر نکنند که با این عامل فشار بتوانند فشار 
حداکثری خود را اعمال کنند.محمد اسالمی، 
رییس ســازمان انــرژی اتمــی در جریان 
گفت وگو با برنامه صف اول ضمن اشــاره به 
دستاوردهای اخیر صنعت هسته ای کشورمان 
گفت: در حوزه سالمت و پالسما درمانی اخیرا 
بر روی سه بیمار در تهران روند درمانی انجام 
شد که نتیجه  مثبتی داشــت.وی افزود: به 
دنبال این هســتیم، جوی کــه علیه صنعت 
هسته ای کشورمان به راه افتاده است تا مسیر 
ما را مسدود کنند، با استفاده از دستاوردهای 
گوناگــون و متنــوع از بیــن ببریم.رییس 
ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در حوزه 
شرکت های دانش بنیان نیز در سازمان انرژی 
اتمی مرکزی را برای تعامل پژوهشــگران و 
سرمایه گذاران فراهم کردیم. اسالمی گفت: 
روایتگــری که صهیونیســت ها و غربی ها از 
برنامه هســته ای ایران می کنند و اتهاماتی 
که علیه صنعت هسته ای ما دارند از ۲0 سال 
پیش ادامه دارد.وی افزود: از ۲0 سال پیش 
جریانی علیه صنعت هســته ای کشــورمان 
توسط منافقین و به رهبری صهیونیست ها در 
مسیر سازمان های بین المللی مانند شورای 
امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار 
گرفت که در نهایت منجر به اعمال تحریم های 
سنگین علیه ایران شد.رییس سازمان انرژی 
اتمی کشورمان تصریح کرد: ۲0 سال مذاکرات 
که توسط مسئولین مختلف انجام شد و در 
نهایت به توافق برجام رسید که یک توافق با دو 
ستون است. در یک ستون ما برای شفافیت 
و اعتمادسازی سرعت خود را کاهش دادیم و 
آن ها نظارت خود را بیشتر کردند و در ستون 
دیگر قرار بــر رفع اتهامــات و تحریم ها علیه 

ایران بود.

رییس جمهوری ایران درباره حضور در مجمع عمومی 
سازمان ملل و احتمال دیدار با رییس جمهور آمریکا 
نیز گفت: نه. فکر نمی کنم چنین اتفاقی رخ دهد. 
ما هیچ اعتقادی به مذاکره و دیدار با رییس جمهور 

آمریکا نداریم و آن را بی فایده می دانیم

بین الملل
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

۸ واحد تولیدی راکد در سطح استان اصفهان در تملک 
بانک هاست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: هشت مورد از واحدهای تولیدی راکد 
در سطح اســتان در تملک بانک هاســت که با محوریت آنها باید به چرخه تولید بازگردند و یا به 

بخش خصوصی واگذار شود.
امیر رضا نقش در حاشیه سفر به شهرستان های شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه یکی از مهم 
ترین اولویت های دولت سیزدهم فعالیت مجدد واحدهای تولیدی  و صنعتی راکد در بخش های 
دولتی و خصوصی است، اظهار داشت: در سطح استان اصفهان به جز طرح های دولتی در بخش 
خصوصی نیز ۶۱۰ طرح تولیدی و صنعتی با پیشرفت باالی ۶۰ درصد که فاقد بهره برداری هستند، 
موجود است.وی با اشاره به شعار ســال و لزوم رونق تولید در جهت اشــتغال زایی ابراز داشت: 
یکی از مهم ترین سیاست های دولت تکمیل این واحدهای نیمه فعال است چراکه این موضوع 
می تواند هم باعث رونق تولید و هم باعث اشــتغال زایی شــود.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان با اشــاره به ســفر رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان اصفهان 
تصریح کرد: در قالب این سفر عالوه بر اعتبارات عمرانی ۲۷۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل ۲۹۰ 
پروژه زیرساختی مصوب شد.وی با اشاره به اینکه در حاشــیه این سفر در بخش خصوصی هم 
۳۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد،  گفت: این اعتبار بیشتر برای طرح های صنعتی 
و کشاورزی جذب شد.نقش با اشــاره به اینکه با تکمیل و بهره برداری از طرح ها و آغاز به کار آن  
بیش از ۸۰ هزار اشتغال در  استان ایجاد می شود، افزود: امیدواریم با اختصاص بودجه های الزم 

شاهد رونق هرچه بیشتر تولید در سطح استان اصفهان باشیم.
 

نظارت بیش از 300 بازرس بر واحدهای صنفی لوازم 
التحریر در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان از نظارت بیش از ۳۰۰ بازرس رسمی و افتخاری بر واحدهای 
صنفی لوازم التحریر خبر داد.محمدجواد فشارکی در تشریح طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس 
اظهار داشت: از روز ۱۷ شهریور ماه طرح نظارتی ویژه بازگشــایی مدارس آغاز شده و تا پانزدهم 
مهره ماه ادامه دارد.وی افزود: در این مدت ۸۹ بازرس رســمی اصناف و ۲45 بازرس افتخاری 
همه روزه در قالب تیم های محسوس و نامحسوس از ساعت ۸ الی ۲۱ در حال بازرسی و نظارت 
بر  واحدهای نفی لوازم التحریر هســتند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد 
خواهند کرد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان تصریح کرد: از شهروندان درخواست می کنیم 
که از واحدهایی خرید کنند که پروانه کسب دارند و برچسب قیمت محصوالت شان قابل مشاهده 
باشد.به گزارش تسنیم، واحدهای صنفی که فاقد فاکتور خرید معتبر باشند و یا محصوالت شان 
برچسب قیمت نداشته باشد، متخلف محسوب شده و جریمه خواهند شد. شهروندان می توانند 

در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی با شماره ۱۲4 تماس گرفته و شکایت شان را ثبت کنند.
 

در داروخانه های استان اصفهان صورت می گیرد؛

نظارت و بازرسی بر روند اجرای طرح »دارویار«
با گذشت بیش از دو ماه، روند اجرای طرح دارویار در داروخانه های استان اصفهان مستمر نظارت 
و بازرسی می شود.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ با اجرای این طرح که از ۲۳ تیر آغاز شده، 
۳۶۶ قلم داروی پر مصرف زیر پوشــش بیمه قرارگرفته و حدود هــزار و 45 قلم دارو هم اصالح 
قیمت شده است. کارشناس سازمان غذا و دارو گفت: هم اکنون روزانه هشت بازرس در کالن شهر 

اصفهان و یک بازرس در شهرستان ها، بر اجرای این طرح در داروخانه ها نظارت دارند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان می گوید شش برابر شدن قیمت ماشین آالت کشاورزی، کار را برای کشاورزان به ویژه در  زمینه 
کشاورزی مکانیزه سخت کرده است؛

سیاست یک بام و دو هوا

تامین آب و مکانیزه کردن کشاورزی بزرگ ترین دغدغه کشاورزان محسوب 
می شود که با وقوع خشکسالی و افزایش چند برابری قیمت، شدت گرفته 
است. این در حالی اســت که در تولید و ساخت دستگاه ها و ماشین آالتی 
که به تراکتور و دیگر ماشین های کشاورزی متصل می شود، مشکل جدی 
وجود ندارد زیرا بخش زیادی از آن ها توسط تولیدکنندگان داخلی در کشور 
تولید می شود.به نظر می رسد مشــکل اصلی در تولید ماشین آالتی مانند 
تراکتورهای سنگین، کمباین و دستگاه های برداشت میوه جات است، زیرا 
عالوه بر اینکه واردات این ماشــین آالت مدرن در کشور وجود ندارد، تولید 
و ســاخت آن ها نیز به فناوری باالیی نیاز دارد که از توان فعلی تولید کشور 
خارج اســت.در واقع تولید ماشین آالت کشــاورزی، به میزانی نیست که 
دستگاه های جدید با ماشین آالت فرسوده جایگزین شود، این باعث شده 
تا بازار ماشین آالت با کمبود عرضه مواجه شود و قیمت ها به طور قابل توجهی 
افزایش پیدا کند.آن طورکه عطاا... هاشــمی، رییس بنیاد ملی گندم کاران 
می گوید: با توجه به افزایــش چند برابری قیمت ماشــین آالت و ادوات 
کشاورزی، درآمد کشاورزان جوابگو نیست، زیرا متوسط قیمت خرید تراکتور 
5۰۰ میلیون تومان است در صورتی که این رقم از عهده بیشتر کشاورزان خارج 
است.وی اضافه می کند: قیمت تمام شــده در کارخانه های تراکتورسازی 
بسیار باالست و این موضوع باعث شده تا کشاورزان و تولیدکنندگان تراکتور 

تحت فشــار باشــند؛ بنابراین امکان خرید تراکتور و ماشــین آالت توسط 
کشاورزان خرده مالک وجود ندارد.همچنین جایگزین کردن ماشین آالت 
جدید با قدیمی عالوه بر اینکه فرآیند مکانیزه شــدن کشــاورزی با کندی 
مواجه می کند، منجر به هدررفت ۳۰ تا 4۰ درصدی محصوالت کشاورزی نیز 
می شود، این در حالی است که ســاالنه بیش از ۲۲ هزار دستگاه تراکتور در 
کشور تولید می شود که عالوه بر تامین نیاز بازار داخل، تولیدکنندگان می توانند 

تولیدات خود را بدون مشکل به کشورهای دیگر بفروشند.

قیمت ماشین آالت کشاورزی، 6 برابر شده است
حسین وحیدا، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان در این 
خصوص می گوید: قیمت ماشین آالت کشاورزی نسبت به دو سال گذشته 
شش برابر شده است؛ اگرچه به کارگیری ماشین آالت به روز در اولویت های 
بعدی پس از تامین آب قرار دارد؛ اما این افزایش قیمت ناگهانی کار را برای 
کشاورزان دشوار کرده است.وی ادامه می دهد: یکی از راه های سرعت بخشی 
به فرآنید مکانیزه شدن کشاورزی، تامین امکانات و تسهیالت مناسب برای 
تعاونی ها و اتحادیه هاست که طی سال های اخیر اقدامات الزم و کافی در این 
زمینه انجام نشده است.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
تصریح می کند: تامین ماشین آالت کشاورزی در حال حاضر به گونه ای است 

که اگر برای مثال هزار تراکتور مورد نیاز کشاورزان باشد فقط پنج عدد از آن 
تامین و در اختیارشان قرار گرفته است.

بیشترین هزینه برای کشاورز، آب است
وحیدا با بیان اینکه مهم ترین ســرمایه برای یک کشاورز آب و زمین است، 
می گوید: زمین قابل کشــت در کشــور به فراوانی یافت می شود، بنابراین 
می توان تامین آب را هزینه برترین ســرمایه برای یک کشاورز دانست.وی 
اضافه می کند: این هزینه زیانی نیست که به صورت ریالی مطرح شود، بلکه 
اگر به موقع و به میزان کافی تامین نشود، نوبت کشت محصول به طور کامل از 
دست می رود.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان خاطرنشان 
می کند: عالوه بر اصفهان بســیاری از اســتان های دیگر نیز دچار مدیریت 
اشتباه در حوزه آب شده اند که این ربطی به مقوله خشکسالی ندارد. برای 
مثال در تابستان سال ۹۹ به میزان ۹۷ میلیون مترمکعب به کشاورزان شرق 
اصفهان اختصاص پیدا کرد، این میزان آب که به دست تعاونی ها و کشاورزان 
توزیع و مدیریت شد توانست ۷۸ روز در اختیارشان قرار گیرد.وحیدا ادامه 
می دهد: در تابستان امسال ۱۹4 میلیون مترمکعب آب توسط وزارت نیرو 
و آب منطقه ای مدیریت شد و عمال کشاورزان 4۰ روز از آن استفاده کردند و 
فرصت کشت محصول را برای بسیاری از کشاورزان از دست رفت؛ درواقع به 
دلیل سوءمدیریت، میزان آبی که امسال در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار 
گرفت با یک مدیریت صحیح می توانست به خوبی استفاده شود.وی ادامه 
می دهد: اگر آب مورد نیاز کشاورزان در زمان مناسب مثال در مهر و آبان تامین 
شود، می تواند با میزان آب کمتری محصول دهی بیشتری نسبت ماه های 
بعد داشته باشد، حتی اگر میزان آب دریافتی بیشــتر از مهر و آبان باشد؛ 
درواقع در اختیار قرار دادن آب به موقع برای کشاورزان می تواند هزینه های 
غیر ریالی کشــاورزی را تا حد زیادی کاهش دهد.عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزان اصفهان تاکید می کند: اصلی ترین نیاز کشاورزان آب است 

که وزارت نیرو در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کند.

تولید تراکتور ایرانی، بیشتر از نیاز داخل است
علی عبــاس زاده، دبیر انجمــن تولیدکنندگان ماشــین آالت و تجهیزات 
کشاورزی )اتماک( در این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: سالیانه بیش 
از ۲۲ هزار دستگاه تراکتور در کشور تولید می شود که عالوه بر تامین نیاز داخل، 
فرصت صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم می آورد.وی اضافه می کند: عالوه 
بر اینکه وضعیت تولید تراکتور به گونه است که بازار از تراکتور داخلی اشباع 
است، تولیدکنندگان می توانند بدون هیچ گونه منع صادرات، تولیدات خود را 

به کشورهایی از جمله ونزوئال و کشورهای حوزه آفریقا بفروشند.

معاون نظارت، بازرســی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان گفت:طی یک سال اخیر 
۷۹ هزار و ۹54 مورد بازرسی و نظارت از نحوه عرضه 
کاال و خدمات  اصناف در این اســتان شده است.

اکبر عادل مرام افزود: در این بازرســی ها ۱۱ هزار و 
4۹۱ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱4۲ میلیارد تومان 
تشــکیل و برای ســیر مراحل قانونی به تعزیرات 
حکومتی ارسال شده اســت.وی ادامه داد: دراین 

مدت ۱۳ هزار و ۸۳۷ فقره گزارش و شکایت مردمی 
در خصوص کاال و خدمات نیز دریافت  و ۱4 هزار و 
۷۲۸ مورد تخلف در این بازرسی ها کشف شد.وی 
با تاکیــد بر تــداوم نظارت ها و رصــد  فرآیندهای 
تامین، توزیــع و عرضه از طریق ســامانه ها، گفت: 
اقدامات نظارتی این اداره کل در راستای صیانت از 
حقوق مصرف کنندگان با جدیت و با همراهی توان 
و ظرفیت همه دستگاه های نظارتی استانی در حال 
پیگیری اســت و با متخلفان بر اســاس مقررات 

برخورد می شود.
عادل مرام اضافه کرد: نظــارت بر توزیع موادغذایی 
و کاالهای اساســی، میوه و تره بــار، عمده و خرده 

فروشــی ها، انبارها، ســوپر مارکت ها و واحدهای 
عرضه محصوالت کشاورزی در طول سال و به صورت 
مستمر انجام می شود.وی یادآور شد: شهروندان در 
صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران 
فروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و 
عدم صدور فاکتور می توانند از طریق سامانه یا تلفن 
گویای ۱۲4 شــکایات و گزارش های خود را مطرح 
کنند.حدود ۲5۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان 
فعالیت دارند.تعداد واحدهای صنفی مجاز در ایران 
بیش از ۲ میلیون و تعداد واحدهای غیرمجاز بیش 
از 5۰۰ هزار واحد است که این ارقام نزدیک به ۲۰ برابر 

میانگین جهانی است.

طی یک سال اخیر؛

بیش از ۷9 هزار بازرسی نظارتی بربازار استان اصفهان انجام شد

خبر روز

مشاور وزیر میراث فرهنگی مطرح کرد:

 خسارت ۵0 هزار میلیارد ریالی صنعت گردشگری اصفهان
 از کرونا

 مشاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: صنعت گردشگری استان اصفهان 
طی دو سال اخیر و در زمان شیوع کرونا بیش از 5۰ هزار میلیارد ریال خسارت متحمل شد.علیرضا 
ایزدی در گفت و گو با بازار با اشــاره به فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار داشت: 
طی مدت زمان شیوع این ویروس در سطح کشــور صنعت گردشگری یکی از حوزه هایی بود که 

بیشترین آسیب را متحمل شد.
وی با اشاره به اینکه طی این مدت صنعت گردشگری استان اصفهان حدود ۶۰ درصد آسیب دید، 
ابراز داشت: برآورد شــده در این مدت گردشگری اســتان اصفهان بیش از 5۰ هزار میلیارد ریال 
خسارت دیده است.مشاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر هم مشکالت و چالش های جدی در صنعت گردشگری اســتان وجود دارد، تصریح کرد: 
یکی از این چالش ها آلودگی هوا و دیگری خشکسالی است که باعث شده خسارت های ناشی 

از این دو چالش و عواقب جانبی آن گردشگری استان اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در تالش هستیم تا زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری استان را ارتقا دهیم، 
گفت: در حال حاضر اســتان اصفهان دارای ۳۷ هزار تخت در مجموعه اقامتگاه های سنتی، بوم 
گردی و هتل هاست که نسبت به سال ۹۲ بیش از ۲۷۰ درصد رشــد را نشان می دهد.ایزدی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر گردشــگران و مسافران نوروزی در فروردین ۱4۰۱ 
خاطرنشان کرد: امسال استان اصفهان از بیش از دو میلیون گردشگر پذیرایی کرد که برخی از آثار 

فرهنگی و جاذبه های گردشگری این استان در سطح کشور دارای بیشترین بازدیدکننده بودند.
 

معاون جهاد کشاورزی استان:

۵۷00 واحد دام و طیور در اصفهان تسهیالت حمایتی 
دریافت کردند

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 5 هزار 
و ۷۳4 واحد دام و طیور در قالب دامدار کارت و مرغدار کارت تسهیالت حمایتی دریافت کردند.

امید شریفی اظهار داشت: واحدهای تولیدی مرغ گوشــتی، مرغ تخم گذار و دامداری ها پس از 
فرآیند حذف ارز ترجیحی، نهاده های دام و طیور را با ارز نیمایی تامین کردند که بار مالی اولیه ای 
برای آنان تحمیل می کرد.وی با بیان اینکه دولت این کمبود نقدینگی را در قالب تسهیالت دامدار 
کارت و مرغــدار کارت تدبیر و تامین کرد، افــزود: از زمان اجرای طرح تســهیالت حمایتی تا ۲۱ 
شهریور ماه امسال، ۱۰ هزار و ۶۰۲ واحد تولیدی دام و طیور با اعتباری بالغ بر ۳۹۲ میلیارد ریال به 
سیستم بانکی از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان برای دریافت دامدار کارت و مرغدار کارت 
به بانک معرفی شدند.معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان افزود: از ایــن تعداد تاکنون به پنج هزار و ۷۳4 واحد تولیــدی، نیمه صنعتی، صنعتی و 
خرد دام و طیور با اعتباری بالغ بر ۱۰4 میلیارد ریال تســهیالت حمایتــی در قالب دامدار کارت و 
مرغدار کارت پرداخت شده است.شریفی با اشــاره به اینکه هزینه تمام شده تولید در واحدهای 
پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار با افزایش ساالنه هزینه های جاری، باال می رود، خاطرنشان 
کرد: اتحادیه های مرکزی هر کدام از این واحدهای تولیدی و اقتصادی از جمله مرغ تخم گذار و 
گوشتی با دولت و ستاد تنظیم بازار کشــور رایزنی و آنالیزهای خود را درخصوص هزینه ها و نرخ 
محصول اعالم می کنند که طی این فرآیند دولت بررســی و در مورد نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ 
تصمیم گیری می کند.وی با بیان اینکه تاکنون دولت درمورد تغییر قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ 
تصمیم گیری نکرده است، تصریح کرد: همچنان مبنای کار ما و دستگاه های نظارتی قیمت مصوب 

5۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ است که دولت تعیین کرده است.

اخبار

کافه اقتصاد

در پی تعرض به خط لوله ۳۲ اینچ انتقال نفت خام مارون به اصفهان )در محدوده کیلومتر ۳۹5 شهرستان نجف آباد( ایمن سازی و رفع نشتی انجام شد.»قدرت 
سربازی« سرپرست منطقه گفت: در روز جمعه ۲5 شهریور ۱4۰۱ افراد سودجو با تعرض به خط لوله نفت خام مارون به اصفهان در محدوده کیلومتر ۳۹5 شهرستان 
نجف آباد و جوشکاری و نصب انشعاب غیرمجاز بر روی لوله باعث وارد کردن آســیب به این شریان مهم و حیاتی انرژی شده بودند که با گزارش گشت حراست از 
مشاهده نشتی مراتب اعالم و در کوتاه ترین زمان ممکن تیم های فنی، عملیاتی و ستادی منطقه به محل اعزام شدند.وی افزود: هم زمان با اعزام تیم های تعمیراتی 
به محل با هماهنگی کنترل مرکزی، عملیات انتقال نفت خام متوقف و محل مورد نظر جهت انجام تعمیرات ایمن شد. پس از ایمن سازی خط لوله ۳۲ اینچ مورد 
نظر نفت خام موجود در محل حادثه به وسیله تانکرهای مکنده )آیخوف( و یک دستگاه نفتکش جمع آوری و با نظارت HSE منطقه و اداره محیط زیست نجف آباد 
خاک های آلوده با چندین دستگاه کمپرسی به لندفارم مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی منتقل شد.سرپرست منطقه ادامه داد: در این عملیات درپوش 
لوله ای با همکاری کارکنان واحدهای مرتبط فنی در محل فوق نصب و پس از پوشش لوله و تخلیه کامل خاک های آلوده، کانال با خاک تمیز پر شد. در نهایت پس 
از حدود ۹ ساعت توقف مجددا خط لوله در مدار بهره برداری قرار گرفت. سربازی در پایان اشاره کرد: تعرض به شریان های حیاتی کشور، باعث اختالل در عملیات 
سوخت رسانی و تبعات جانی، مالی و زیست محیطی می شود و انتظار داریم مردم در صورت مشاهده هرگونه تعرض به حریم خطوط لوله از طریق شماره تلفن های 

درج شده بر روی مارکرهای )نشانگر( خطوط لوله، اطالع رسانی کرده و یاری رسان خدمتگزاران خود در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران باشند.

کشف انشعاب غیرمجاز بر روی خط لوله انتقال نفت خام مارون- اصفهان

»بندر شهیدرجایی«؛ 
دومین بندر بزرگ 

خاورمیانه
بنــدر شــهید رجایــی در شــهر 
بندرعباس با بیش از ۲4۰۰ هکتار 
مساحت دومین بندر بزرگ خاور 
میانه، پنجاه و هشتمین بندر بزرگ 
دنیا و اولین بندر کشــور است. با 
اتمام فاز سوم این بندر که در حال 
ساخت است، این بندر بزرگ ترین 

بندر خاورمیانه خواهد بود.

وز عکس ر

استاندار  خبر داد:

تثبیت اشتغال بیش از 6 
هزار نفر در واحدهای صنعتی 

و کشاورزی اصفهان
 اســتاندار اصفهان گفت: طی یک سال اخیر با 
رفع مشــکالت ۹5۰ واحد صنعتی و کشاورزی 
اشتغال بیش از شش هزار نفر در سطح استان 

اصفهان تثبیت شده است.
سیدرضا مرتضوی در گفت و گو با  بازار با اشاره 
به اینکه رونق تولید اشــتغال آفرین اســت، 
اظهار داشت: از سویی دیگر الزم است تا با رفع 
مشکالت واحدهای تولیدی در راستای تثبیت 
اشــتغال این واحدها اقدام کنیم.وی با بیان 
اینکه طی یک ســال اخیر مشکالت و چالش 
های ۹5۰ واحد صنعتی و کشاورزی را بررسی 
و نسبت به رفع آن اقدام کرده ایم، ابراز داشت: 
با این اقدام بیش از شش هزار شغل در سطح 
استان اصفهان تثبیت شــده است.استاندار 
اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به این واحدها پرداخت شده، 
تصریح کرد: در بخــش اصناف نیز برای بیش 
از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تســهیالت در 
سطح استان اصفهان پرداخت شده است.وی 
با اشاره به ســفر رییس جمهور و هیئت دولت 
به اســتان اصفهان گفت: یکــی از برکات این 
ســفر توجه ویژه رییس جمهور به موضوعات 
مربوط به راه اســتان بود.مرتضوی با اشاره به  
تصویب بیش از 4۰ هزار میلیارد اعتبار در حوزه 
راهداری استان اصفهان افزود: این اعتبار برای 
۲۷ قرارداد اختصاص یافته است.وی با بیان 
اینکه با اختصاص این اعتبار پروژه های جدید 
راه ســازی در دســتور کار گرفته است، تاکید 
کرد: البته رفع نقاط حادثه ساز هم مورد تاکید 
است و به شــدت در جهت رفع این چالش در 
سطح استان اصفهان تالش می کنیم.استاندار 
اصفهان همچنین در مورد احیای دائمی زاینده 
رود گفت: این طرح در مرحله نهایی است و به 
زودی اجرایی می شود.وی با اشاره به اینکه این 
موضوع یکی از مهم تریــن برنامه های دولت 
سیزدهم در استان اصفهان است، یادآور شد: 
زاینده رود هویت اصفهان اســت و این هویت 

باید با احیای زاینده رود حفظ شود .

عکس: میزان
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با یکی از قدیمی ترین روستاهای بخش جلگه اصفهان آشنا شویم؛

روستای»قهی«؛ زیبا و تاریخی

روستای قهی یکی از قدیمی ترین روســتاهای بخش جلگه اصفهان است. 
قهی در فاصله ۷ کیلومتری غرب مرکز بخش، )هرند( در حاشــیه کویر قرار 
گرفته است. این روستا از شمال به شــهر کوهپایه، از شرق به شهر هرند، از 
جنوب به رودشت و دهستان شاه طور )امامزاده عبدالعزیز( و از غرب به شهر 
سگزی و مزرعه شور محدود شده و به علت فاصله کم با شهرهای »هرند« و 

»کوهپایه« دارای ارتباط قوی با شهرهای یاد شده است.
روستای قهی قبال از توابع بخش کوهپایه بوده اســت. فاصله این روستا تا 
مرکز بخش یاد شده ۱۰ کیلومتر و تا مرکز استان ۸۰ کیلومتر است. قرارگرفتن 
در حاشــیه کویر، روســتا را تحت تاثیر قرار داده و دارای آب وهوای خشک 
است. تاثیر مستقیم آب وهوا در پوشش گیاهی و تنوع جانوری این منطقه و 

روستای قهی به خوبی محسوس است.
ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۷۵ متر بوده و در موقعیت ۳۵ درجه و ۳۲ دقیقه 
عرض جغرافیایی و ۱۵ درجه و ۵۲ دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته است. 
قدمت این روستا بر اســاس مدارک و آثار باقی مانده از آن به سال های قبل 
از اسالم می رســد  و نام آن نیز قبال »کهی« بوده که بعدا به مرورزمان حرف  
»ک« به حرف »ق« تبدیل شــده اســت؛ قهی؛ معرب کهی در برابر کوهپا یا 
کوهپایه )که در برخی اســناد قدیمی قهپایه آمده( به معنی جای پســت و 

کم ارتفاع و پایین تراست. 
استان اصفهان یکی از قطب های گردشگری ایران است که رونق این صنعت 
به واسطه موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی در منطقه، تعدد عناصر شاخص 
ارزشــمند و تاریخی و وجود بافت های زیبا و متراکم در اطراف شهرســتان 
اصفهان اســت. یکی از این نمونه ها، روستای قهی اســت که دارای بافتی 
منسجم و منحصربه فرد، به لحاظ قدمت و یکپارچگی است و هرگونه عناصر 

معماری خاص روستایی را می توان تا حدود زیادی در آن مشاهده کرد.
بافت قدیمی روســتا در مردادماه ســال ۱۳۸۴ به ثبت شورای ثبتی استان 
اصفهان رسید و سپس در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۵ این روستای به شماره ۱۳۶۰۰ 
در فهرست آثار ثبت شده ملی قرار گرفت.      روســتای باستانی قهی با بافتی 
زنده و بکر، هدیه ای اســت از قرن های دور به گردشــگران و بستری است 
مناسب برای رشد صنعت گردشگری در منطقه که در راستای تحقق و پیشبرد 
این هدف تاکنون اقدامات بســیاری در زمینه حفظ و احیای بافت از سوی 
پایگاه میراث فرهنگی روســتا، طی فعالیت هایی سه ساله انجام شده است 
و گزارشــاتی نیز جهت معرفی و امکانات روستا برای جذب گردشگر آماده و 
در حال تکمیل است؛ بنابراین تحقق این امر میسر نخواهد شد مگر با توجه 
خاص مسئولین و تواندهی هرچه بیشتر به قابلیت های این روستا. روستای 
قهی دارای شناسنامه ای کهن و معتبر اســت که یادگاری از روزگاران دیرین 
بوده و سالیان بسیاری است که در حاشیه کویر، نشیب وفراز فراوانی به خود 

دیده است.
تاریخ بنای قهی به سده های قبل از اسالم می رســد. مسجد جامع قهی با 
چهارطاقی اولیه آن که بافت و ســاخت ساســانی دارد، گواه این مدعاست. 
عالوه بر ایــن، آثار بازمانده از دخمه های زرتشــتی که تا پنجاه ســال پیش 
خرابه های آن به صورت تلی از خــاک موجود بوده، به شــدت این نظریه را 
تایید می کند. اما برای مســتند کردن موضوع نیاز به بررســی های بیشــتر 

باستان شناسان دارد. ماکســیم ســیرو در کتاب »راه های باستانی ناحیه 
اصفهان« چنین می نویســد: در اینجــا خانه های افســانه ای وجود دارد که 
قبال مرکز شــتر داری تمام ایران مرکزی بوده است . قصبه های جی )قهی( 
و اخند )هرند( هر دو نزدیک کوهپایه در روی یــک راه درجه دوم قرار دارند 
که از ســگزی می آید و مستقیما به ورزنه می رســد. جی را می توان گفت که 
مرکز قافله های شتر ایران مرکزی بوده است. تعداد چهارده نهر و کمبود آن از 
آب های زیرزمینی ذخیره آب الزم را برای مزارع جو و حیوانات تامین می کرد. 
به عالوه آب انبارهای بزرگ و چند حمام نیز در چندین نقطه مجموعه آبادی ها 
دایر بودند. جی دارای یک محله است با استحکامات و چند بنای مذهبی در 
آن وجود دارد؛ مانند مسجد جامع و امامزاده »شاه عبدالواحد« که از بناهای 

بسیار قدیمی ایران است. 
چهره روســتا باتوجه به قدمت روســتای قهی و تاریخی بودن آن بســیاری 
از بناهای موجــود رنگ و بــوی قدیمی و خــاص خود را داراســت. بافت 
ساختمان های آن سنتی و اکثر ســاختمان ها متعلق به دوران قاجار است و 
تعداد دیگر دارای ارزش باستانی هستند. ارزش بصری این روستا بیش از 
آنکه متکی به تک دانه های زیبای خود باشد، در مجموعه ای است به هم تنیده 
و هماهنگ و متنوع از احجام و فرم ها که در نگاه اول گنبد مساجد، آب انبارها 
و آســیاب ها و امواج کاهگلی پوشش منحنی ســقف ها، برج ها، دیوارهای 
بلند و سردرهای عظیم، وبا نگاه موشــکافانه تر بازارچه ها، نیر آب ها ،پایاب، 
و بادگیرها به ویژه بادگیر آب انبارها را بــه نمایش می گذارد. عرض معابر این 
روســتا به دلیل وجود شــترها متفاوت از دیگر بافت هاســت و ساباط های 
کم ارتفاع محدود به دو مکان در روستا می شود. شــاید آنچه بافت را مهم و 
باارزش می کند وجود تک دانه های آن است، ولی مهم تر، نحوه چیدمان این 
تکدانه و ارتباط آنها با یکدیگر است. نگهداری تکدانه ها شرط الزم برای حفظ 

بافت است؛ ولی کافی نیست.
مســجد اصلی روســتا، مســجدجامع بود که هنوز پابرجاســت. عالوه بر 

مسجدجامع، روستا دارای 9 مسجد دیگر بوده است.
مسجد حاجی آقاجان از مسجدهای قدیمی روستا در محله برزه واقع شده 
که یک اتاق بیســت متری و ســقف گنبدی با ارتفاع کوتاه دارد. این مسجد 
کوچک دارای دو در برای ورود خانم ها و آقایان بوده اســت. داخل مســجد 
زیلویی است که روی آن نوشته شده: »در ســال ۱۳۱۷ هجری قمری وقف 

مسجد شده است.« این تاریخ، قدمت بنای مسجد را نشان می دهد.
بنای امامزاده عبدالواحد از دیگر آثار قدیمی روستاست. به ادعای ماکسیم 
سیرو، معماری بنای اصلی به ســبک  ساسانی است و قدمت آن به پیش از 

اسالم برمی گردد. این بنای قدیمی در حال حاضر از بین رفته است.
از دیگر بناهای قدیمی که ویرانه های آن برجای مانده، دو آتشگاه است. این 
آتشگاه ها نشان از دیرینگی تاریخ روستا دارد و موید آن است که از زمان های 

پیش از اسالم این منطقه محل سکونت زرتشتیان بوده است.
دیگر بنای قدیمی روســتا، حمام حاج آخوند است که در سال ۱۳۱۲ هجری 
قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار بنا شد. دارای فضای گرم خانه و سربینه 
است. چون خانه های روستایی حمام نداشتند و اهالی از حمام های عمومی 
استفاده می کردند. روستا دارای چند حمام بود که به نام سازنده های آن ها 

معروف بود. از جمله حمام حاج آخوند، حمام خان نایب، حمام حاج خان.
از بناهای دیگر روستا، آب انبارهاست. برخالف سایر بناها و خانه های روستا 
که از خشت و گل ساخته می شد، در نمای این آب انبارها آجر هم به کاررفته 
است. روســتای قهی دو آب انبار به نام های »حاج مختار« و »خان نایب« 
دارد. آب  آن ها از جوی هایی تامین می شــد که از جبل کوهپایه می آمد. این 

آب قبل از ورود به آب انبار، داخل استخر می ریخت و در آنجا صاف می شد.
آب انبار حاج مختار، آب انبار محله باال بود که معماری آن به دوره فتحعلی شاه 
مربوط اســت. آب انبار در بخش شمالی روســتا قرار دارد و دارای گنبدی به 
قطر چهارده متر و چهار بادگیر تک دهانه به ارتفاع هفت متر اســت. در باالی 
سردر ورودی آب انبار، باالخانه ای برای استراحت افرادی ساخته شده بود که 

منتظر نوبت آب بودند.
آب انبار خان نایب که آب انبار کدخدا یا آب انبار محلــه پایین بود، مربوط به 
دوره  ناصرالدین شاه اســت. این آب انبار در بخش غربی روستا قرار گرفته و 
قطر پوشش گنبدی آن یازده متر است. آب انبار چهار بادگیر هشت وجهی به 

ارتفاع ده متر دارد.
از دیگر آثار معماری روستا، شترخان ها هســتند. ساخت این بناها به دلیل 
پیشه شترداری مرسوم بود. شترخان ها در کنار منزل شترداران ساخته و از 
دو قسمت سقف دار و بدون سقف تشکیل می شــد. قسمت سقف دار برای 
نگهداری شترها در زمستان استفاده می شد. قسمت بدون سقف که بهاربند 

نام داشت برای نگهداری شترها در فصل بهار و تابستان بود. 

  ایران گردی

مفاد آراء
6/209 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2454 - 1400/03/03 هيات چهارم خانم مهری جعفری 
اشکاوندی  به شناسنامه شماره 643 کدملي 1284113256 صادره اصفهان فرزند 
حسن در نســبت به يک دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
382/78  متر مربع پالک 35 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس جانثاری الدانی مورد ثبت صفحه 

177 دفتر 21 امالک 
رديف 2- راي شماره 2453 - 1400/03/03 هيات چهارم خانم طيبه جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شــماره 1975 کدملي 1287872794 صادره اصفهان فرزند 
رمضان در نسبت به يک و نيم دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
382/78  متر مربع پالک 35 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس جانثاری الدانی مورد ثبت صفحه 

177 دفتر 21 امالک 
 رديــف 3- راي شــماره 2455 - 1400/03/03 هيات چهارم آقای عباســعلی 
جــان نثــاری  بــه شناســنامه شــماره 873 کدملــي 1283447916 صادره 
اصفهان فرزند هاشــم در نسبت به ســه و نيم دانگ مشــاع  از ششدانگ يکباب 
ســاختمان به مســاحت 382/78  متر مربع پالک 35 فرعــی از 13  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مــورد ثبت صفحه 177 

دفتر 21 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29

م الف: 1375580  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

فقدان سند مالکیت
1401  نظــر  /06 6 شــماره نامــه: 140185602024006287 - 09/ /210
به اینکه ســه دانگ  مشــاع از ششــدانگ پالک 26359  فرعــی از 5000  اصلی واقع 
 در بخش 5 اصفهان به شــماره چاپی ســند برگی 742831 ســری الف ســال 99 به

  شماره الکترونیکی 139920302024022944 به نام خانم عاطفه سلیمی فرزند عباس 
 ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیــت دارد ســپس مالک مذکــور  با ارائه درخواســت 
شــماره 18183  - 1401/6/9 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود 
آن ذیل شــماره یکتــا 140102155812000119 و شــماره رمــز تصدیق 645666 
 و شــماره ترتیــب 13523  مــورخ 1401/6/3 و به گواهی دفترخانه اســناد رســمی
   162 اصفهــان رســیده اســت مدعی اســت که ســند مالکیت بــه علــت نامعلوم
 مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
 یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود
 مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض 
خــود را کتبا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت یــا ســند معامله بــه ایــن اداره 
 تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند 

مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1382160 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/211 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب عمارت پالک ثبتــی 1083 فرعی از 9  
 اصلی واقع در  خوانسار جزء بخش 3 حوزه ثبتی خوانســار که طبق سوابق و پرونده ثبتی
  به نام رضــا قربانــی و غیــره فرزند علــی اکبــر در جریان ثبــت اســت و عملیات
  تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده
 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/07/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 1401/06/29 

م الف: 1359382 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
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رییس ستاد طرح مهر سال تحصیلی ۱۴۰۱:

واکسیناسیون دانش آموزان اختیاری است
رییس ســتاد طرح مهر ســال تحصیلی ۱۴۰۱ گفت: هرچند کــه دانش آموزان را بــه تزریق دوز 
یادآور توصیه می کنیم؛ اما واکسیناســیون دانش آموزان اختیاری اســت. محمدمهدی کاظمی 
درباره واکسیناسیون دانش آموزان اظهار کرد: توصیه می شــود که اولیا نسبت به واکسیناسیون 
دانش آموزان اقدام کنند؛ بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان تا پایان ســال تحصیلی گذشته دو دوز 
واکسن را تزریق کرده بودند.وی افزود: توصیه می شــود دانش آموزان باالی ۱۲ سال دوز یادآور 
را تزریق کنند و دانش آموزان زیر ۱۲ سال هم واکسیناســیون را انجام دهند.رییس ستاد طرح 
مهر سال تحصیلی ۱۴۰۱ درباره واکسیناسیون معلمان گفت: همکاران فرهنگی مطابق روال قبل 
نسبت به واکسیناسیون اقدام کرده بودند به طوری که بیش از ۹۲ درصد معلمان نسبت به دو دوز 
واکســن اقدام کرده اند.کاظمی افزود: همه شهروند هســتیم و برای حفظ سالمتی جامعه باید 

واکسیناسیون و تزریق دوز یادآور را انجام دهیم.
 

کارشناس هواشناسی استان خبر داد: 
هشدار رگبار پراکنده در مناطق مختلف استان اصفهان

کارشناس هواشناسی استان اصفهان با اشاره به استقرار جوی نسبتا ناپایدار تا اواخر هفته روی 
اســتان اصفهان گفت: رگبارهای پراکنده و رعدوبرق امروز و فردا در جنوب، نیمه غربی و تا حدی 
مرکز و روز پنجشنبه در شمال اســتان پیش بینی می شود.آســیه آقایی درخصوص پیش بینی 
وضعیت جوی هوای اســتان اصفهان، اظهار کرد: نقشه های هواشناســی، بیانگر استقرار جوی 
نسبتا ناپایدار تا اواخر هفته روی استان است؛ بر این اساس وضعیت جوی در اکثر مناطق آسمان 
کمی ابری و گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شــدید در برخی از مناطق گاهی شدید همراه با 
خیزش موقت گردوخاک پیش بینی می شود.وی با بیان اینکه رگبار پراکنده و رعد و برق در جنوب 
استان اصفهان پیش بینی می شود، افزود: رگبارهای پراکنده و رعد و برق در جنوب، نیمه غربی و تا 
حدی مرکز و روز پنجشنبه در شمال استان صورت می گیرد.کارشناس هواشناسی استان اصفهان 
پیرامون اینکه وضعیت رگبارهای بارشی و رعدوبرق در مناطق مستعد در حد هشدار زرد و آگاهی 
شهروندان است و میزان بارش ها تا حدی نیست که سیالب به همراه داشته باشد، تصریح کرد: 
احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات و مناطق مستعد دور از انتظار نیست.وی با بیان اینکه دمای هوا 
در بیشتر مناطق استان اصفهان تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای هوای اصفهان در گرم ترین 

زمان به ۳۳ درجه سانتی گراد و کمینه دمای فردا ۱۷ درجه سانتی گراد خواهد رسید.
 

در جلسه رسیدگی به امور قضایی زندانیان:

 1۸ مددجو به مناسبت اربعین از زندان مرکزی اصفهان
 آزاد شدند

در جلسه رسیدگی به امور قضایی زندانیان در زندان مرکزی اصفهان ۱۸ زندانی به آغوش خانواده 
بازگشتند.به گزارش ایمنا، در راستای سند تحول قضایی کشور و با هدف کاهش جمعیت کیفری 
زندانیان جلسه رســیدگی به امور قضایی زندانیان با حضور معاون دادســتان عمومی و انقالب 
اصفهان، رییس اجرای احکام کیفری دادســرای اصفهان، قاضی ناظــر زندان و برخی از قضات 
اجرای احکام کیفری در تاالر شــهید مرادخانی زنــدان مرکزی برگزار شد.مشــکالت قضایی و 
درخواست های ۷۰ زندانی در این جلسه مورد رســیدگی قرار گرفت و دستورات الزم در خصوص 
حل و پیگیری مشکالت آنان صادر شد.در این جلسه به مناسبت فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر 
شهیدان ۱۸ نفر از زندانیان دارای جرائم کم اهمیت که آسیبی به جامعه و مردم نداشتند مرخصی 

پایان حبس دریافت و از زندان آزاد شدند.

رییس اداره مشارکت های مردمی و امور مدارس غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش استان در حالی تاکید و تکرار می کند شهریه 
به هیچ عنوان اجباری نیست که در عین حال  از ثبت و پیگیری ۱۹۵ تخلف در مدارس غیردولتی در زمینه شهریه خبر می دهد؛

باز بوی ماه مدرسه و شهریه!

هر سال در روزهای واپسین تابستان و هنگام نزدیک 
شــدن به ماه مهر و بازگشــایی مدارس، خانواده ها با 
معضالت و مشکالت فراوانی روبه رو می شوند و در یک نگاه می توان 
به این نتیجه رسید که این معضالت سال به سال رو به افزایش است. 
قضیه تهیه فرم مخصوص مــدارس، تهیه کردن انواع و اقســام لوازم 
التحریر گران قیمت،سرویس مدارس، ثبت نام دانش آموز و مراحل 
ســختی که گاهی از سوی مدرســه ارائه می شود،شــهریه های بعضا 
هنگفت و ده ها مورد دیگر از مصائبی است طعم مهر را سال به سال تلخ 

تر می کند.
»شهریه« شاید مهم ترین  بخشی از این موارد باشد که بیشتر والدین 
با مشــقت فراوان آن را پرداخت می کنند. تیر ماه ســال جاری  مدیر 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفته بود:» شهریه مدارس غیر 
انتفاعی ۴۵ درصد افزایش یافته اســت و همین مســئله باعث شده 
بخشی از خانواده ها به علت ناتوانی در پرداخت هزینه به سمت مدارس 
دولتی ســوق پیدا کنند و ثبت نام را در این مدارس افزایش دهند«.با 
این حال اکثر خانواده ها تمایل به مدارس غیر دولتی به خاطر ســبک 

آموزش شان دارند.
 یکی از شهروندان اصفهانی با گالیه از شــهریه های باال اظهار می کند: 

برای ثبت نام دخترم در یکی از مدارس غیر دولتی ســطح شهر در پایه 
 پیش دبســتانی ۱۲ میلیون پرداخت کرده ام که البته به خاطر ناتوانی
  در پرداخت به سه قســط تقسیم شــد.این مادر می گوید »به خاطر 
امکاناتی که  مدیر مدرســه از  آن تعریف کرد و کالس های  آموزشــی  
آموزنده، دخترم را ثبت نام کردم تــا  بتواند از کودکی مراحل ترقی طی 

کند«. 
بحث شهریه های باال و در کنار آن هزینه های دیگر برای تحصیل دانش 
آموزان وقتی رنگ می بازد که خبر تخلف بعضی مدارس غیر دولتی به 
گوش می رسد.اینکه شهروندی با مشکالت فراوان هزینه را تقبل کند 
ولی متوجه تخلف این مدارس شود، دردی است که به دردهای دیگر 

اضافه می شود. 
 در همین زمینه رییس اداره مشارکت های مردمی و امور مدارس غیر 
دولتی اداره کل آموزش و پرورش استان از ثبت و پیگیری ۱۹۵ تخلف 

در مدارس غیردولتی خبر داد.
به گزارش تسنیم ، علی حمیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار ثبت 
شــده از تخلفات مدارس در آستانه آغاز ســال تحصیلی اظهار داشت: 
در آستانه ســال تحصیلی جدید، ۷۵ مورد گزارش مردمی از تخلفات 
مدارس به دســت ما رســیده که پیگیری های الزم را انجــام دادیم. 

همچنین حدود ۱۱۰ الی ۱۲۰ مورد هم گزارش ناظران و ارزیابان اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان از تخلفات مدارس غیر دولتی به ثبت 

رسیده که پیگیری و تذکر الزم داده شده است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای رفاه حال خانواده ها سامانه  ای 
را به ثبت شکایات و گزارشــات مردمی از تخلفات مدارس غیردولتی 
اختصــاص داده و افزود: شــهروندان درصــورت مشــاهده هرگونه 
تخلفی در مــدارس غیردولتــی اســتان می توانند از طریق ســامانه 
 مشارکت ها با اســتفاده کد دانش آموز وارد شــده و شکایت شان را به

 ثبت برســانند. رییس اداره مشــارکت های مردمی و امــور مدارس 
غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: شهریه مکمل 
شامل فعالیت های آموزشی اضافه ای اســت که توسط مدارس برای 
ارائه دانش آموزان اعالم می شود، مدارس می توانند این شهریه مکمل 
را دریافت کنند؛ اما این شهریه به هیچ عنوان اجباری نیست خانواده ها 
باید بدانند که هیچ اجباری برای پذیرش خدمات اضافه آموزشــی در 

مدارس غیردولتی وجود ندارد.
وی در پایان گفت: در اســتان اصفهان حدود هزار و ۳۳۷ مدرسه غیر 
دولتی در مقاطع مختلف فعال است و تاکنون ۱۴۰ هزار دانش آموزان 

برای سال تحصیلی جدید در این مدارس ثبت نام کرده اند.

در آستانه سال تحصیلی جدید، 7۵ مورد گزارش مردمی از 
تخلفات مدارس به دست ما رسیده که پیگیری های الزم را 
انجام دادیم. همچنین حدود ۱۱0 الی ۱20 مورد هم گزارش 
ناظران و ارزیابان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
از تخلفات مدارس غیر دولتی به ثبت رسیده که پیگیری و 

تذکر الزم داده شده است

با مسئولان جامعه

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: شرایط دارویی اســتان اصفهان نسبت به دو 
ماه گذشــته بهبود یافته؛  اما هنوز با شرایط ایده آل 
فاصله داریم.محمد اعتباری ،پیرامون اجرای طرح 
دارویار و معضالت ناشــی از کمبود دارو در اســتان 
اصفهان گفت: در طــرح دارویار اهــداف مختلفی 
دنبال می شــود که یکی از اهداف اولیــه آن توجیه 
اقتصادی تولید دارو های داخلی اســت و بر همین 
اساس ابالغ قیمت دارو صورت گرفت تا تولید دارو 
برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد.وی 

افزود: فرآیند تولید دارو، یک پروسه نسبتا زمان بر 
است که شامل تامین مواد اولیه و پروسه های تولید 
می شود؛ رصد بازار نشان می دهد که دارو های نایاب، 
در حال تولید و ورود به بازار دارویی هستند.معاون 
غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: شرایط دارویی استان نسبت به دو ماه گذشته 
بهبود یافته است اگرچه هنوز با شرایط ایده آل فاصله 
داریم، اما به مرور زمان کمبود های دارویی کاهش 
یافته و مشکالت مردم کمتر می شود.وی  در ادامه 
متذکر شد: با اجرایی شدن طرح دارویار، مردم نه تنها 
مبلغ بیشتری برای دارو های مورد نیازشان پرداخت 
نمی کنند بلکه با توجه به افزایش پوشــش بیمه ای 
اقالم دارویی، میزان پرداختی بیماران کاهش یافته 
البته این در صورتی است که دارو ها با تجویز پزشک و 

به صورت نسخه ای خریداری شود.اعتباری در پاسخ 
به اینکه تاکنون چه میزان از اهــداف طرح دارویار 
محقق شده است، گفت: اهداف طرح دارویار با شیب 
کندی در حال تحقق است، اما شرایط رو به بهبود و 
ساماندهی است و در هفته های آتی اقالم بیشتری 
از کمبود هــای دارویی عرضه خواهد شــد و مردم 
احساس بهتری خواهند داشت.کارشناس سازمان 
غذا و دارو استان اصفهان نیز  در همین راستا گفت: 
برای نظارت بر اجرای طرح دارویار روزانه ۸ بازرس 
در کالن شهر اصفهان و یک بازرس در شهرستان ها 
داروخانه ها را رصد می کنند.محمدحسین حسامی 
افزود: خوشبختانه بسیاری از دارو هایی که با کمبود 
مواجه بودند، هم اکنون تامین و در سطح داروخانه ها 

توزیع شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کمبود دارو در داروخانه ها برطرف می شود

نگاه نوی هنر 
قدیمی ارغوان بافی

ارغوان بافــی یــا لود ه بافــی از 
صنایع دســتی نجف آباد است 
که بــه نام هنرمندان این شــهر 
پنج ســال پیش در فهرســت 
میراث فرهنگــی ناملموس به 

ثبت رسید.

رییس انجمن اتیسم کاشان:

رسیدگی به مشکالت ناشی از اتیسم نیازمند مشارکت 
همگانی است

 رییس انجمن اتیسم کاشان گفت: خانواده اتیسم با مشکالت و نیازهای خاصی روبه رو هستند 
که رسیدگی و رفع آنها نیازمند مشــارکت همگانی و خرد جمعی مردم و مسئوالن اجرایی است.

مریم خیامی پور در گفت وگو با ایســنا، 
اظهــار کرد: حفــظ ســالمت مبتالیان 
به اختالل اتیســم چند بعدی اســت و 
بیماری های آنها نیز می تواند ریشه های 
جسمی، متابولیک و روانی داشته باشد 
که همپوشانی شــده و نیازمند بررسی 
جامع توســط یک تیم پزشکی است.

مدیرعامل موسسه خیریه سرای امید 
کاشــان، افزود: مشــکل دوم خانواده 
اوتیســم، وجود یک فضای مناسب و 
امن برای نگهداری روزانه آنها در شرایط خاص اســت که باید به گونه ای جانمایی شود که دور از 
فضای صنعتی باشد و خطری آنها را تهدید نکند.وی  تصریح کرد: ظرفیت اسمی موسسه خیریه 
سرای امید کاشان برای ۳۰ نفر در گروه ســنی زیر ۱۵ سال اســت، در حالی که اکنون ۸۰ نفر از 
مبتالیان به اختالل اوتیسم تحت پوشش خدمات این مرکز هستند.خیامی پور تاکید کرد: پیگیری 
حقوق خانواده اوتیســم، نیازمند یک هماهنگی و تعامل بین دســتگاه های دولتی و شهروندان 
نیکوکار است تا از موازی کاری ها جلوگیری شــده و ظرفیت کمک های مردمی در مسیر درست و 

متناسب هدایت شود.
 

دستگیری یک گروه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از دستگیری یک گروه شکارچی متخلف در 
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک خبر داد.الهیار دولتخواه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یگان 
حفاظت اداره محیط زیســت شهرستان کاشان هنگام گشت و کنترل شــبانه در منطقه حفاظت 
شــده قمصر و برزک به یک گروه شــکارچی متخلف برخورد کردند که پس از ساعت ها تعقیب و 
گریز باالخره موفق به دستگیری آنها قبل از اقدام به شــکار  شدند.وی افزود: این گروه چهار نفر 
بودند که در بررسی های اولیه مشخص شد از استان های مرزی وارد منطقه شده بودند که از آنها 
دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی از نوع تفنگ کالیبر ۳۰۸ و اسلحه ام یک همراه با ۴۶ فشنگ 

و ادوات شکار کشف شد.
 

واژگونی پراید در محور کوهپایه
مدیر روابط عمومی اورژانس اســتان اصفهان از حادثه واژگونی پراید در محور تودشک به سمت 
کوهپایه با پنج مصدوم خبر داد.عباس عابدی گفت: ســاعت ۰۰:۲۸ دقیقه بامداد دیروز  حادثه 
واژگونی پراید در محور تودشک به سمت کوهپایه )روســتای جزه( به اورژانس اصفهان گزارش 
شد.وی افزود: بالفاصله دو واحد امدادی ۱۱۵ و یک کد هالل احمر به محل موردنظر اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان تصریح کرد: این حادثه پنج 
مصدوم شامل دو خانم ۱۶ و ۳۷ ساله و یک مرد ۴۲ ساله و دو کودک هشت و شش ساله داشت 

که همه مصدومان برای درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

وز عکس ر

شهرستان ها

برگزاری همایش بین المللی 
سازی آموزش عالی علوم 

پزشکی در اصفهان

خبر روز

مدیر توســعه آمــوزش بین الملــل معاونت 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
همایش »بین المللی ســازی آمــوزش عالی 
علوم پزشکی«ویژه دانشگاه های قطب هفت 
کشور برگزار می شود.زهرا امینی اظهار کرد: در روز 
نخست همایش، موضوعاتی همچون »مقدمه و 
آشنایی با فعالیت های حوزه بین الملل معاونت 
آموزشی ستاد وزارت بهداشت«، »دیپلماسی 
علمی- آموزشــی، آشــنایی با ســازمان های 
بین المللی« و »اصول مذاکــرات و مکاتبات 
بین المللی در آموزش«، با حضور ۴۵ اســتاد 
صاحب نظر در حوزه بین الملــل مورد بحث و 
تبادلنظر قرار خواهد گرفت.وی موضوعات مورد 
بحث در روز دوم همایش را موضوعاتی، چون» 
بازاریابی بین المللی«، »تبادالت آموزشی بین 
المللی«، » همکاری های مشــترک آموزشی 
در عرصه بین المللی«، »آموزش مجازی بین 
المللی« و »تضمین و ارتقای کیفت در آموزش 
عالی بین المللی« عنوان کرد.امینی با بیان اینکه 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۹۷ اقدام 
به پذیرش دانشجو در عرصه آموزش بین الملل 
کرده اســت، گفت: در تمام رشته های پزشکی 
و پیرا پزشکی پذیرش دانشجو انجام می شود 
که بیشترین دانشجویان از کشــور های هند، 
پاکستان، افغانستان بوده و طی انعقاد تفاهم 
نامه با عراق، از این کشــور نیز دانشجو پذیرش 
خواهد شد.مدیر توســعه آموزش بین الملل 
معاونت آموزشی دانشگاه ادامه داد: همچنین از 
کشورهای، چون سریالنکا، بنگالدش، استرالیا، 
یمن، لبنان، کانادا، انگلستان، سوریه، بحرین، 
عمان نیز پذیرش دانشــجو داشــته ایم.وی 
برگزاری این همایش را با حضور معاون آموزشی 
و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت 
بهداشــت، مدیر کل همکاری های بین المللی 
وزارتخانه، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم 
پزشکی، جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه و 
همچنین بیش از ۵۰ نفر از اساتید و کارشناسان 
حوزه بین الملل از ۴ دانشــگاه یزد، شــهرکرد، 

اصفهان و کاشان بیان کرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

شناسایی دانش آموزان نیازمند تعلیم در اولویت برنامه معاونت آموزش ابتدایی است
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: یکی از اولویت های این معاونت شناسایی و جذب دانش آموزان نیازمند تعلیم است که به صورت 
ویژه در دستور کار قرار دارد.وجیهه فاضل در گفت و گو با ایرنا افزود: بنا به تاکید وزیر آموزش و پرورش و به منظور گسترش عدالت آموزشی و پوشش حداکثری 
تمام تالش دستگاه تعلیم و تربیت استان در آستانه سال جدید ایجاد شرایط کســب علم برای تمامی دانش آموزان در نقاط مختلف استان اصفهان است.وی 
اظهار داشت: برای شناسایی کودکان بازمانده و تارک تحصیل از دستگاه های مرتبط با این موضوع از جمله کمیته امداد، بهزیستی و هیئت امنای محالت کمک 
گرفته شده است.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: اقدام برای شناسایی این کودکان در قالب طرح خانه به خانه با همکاری بسیج 
و همچنین به صورت جهادی در ادارات نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان دنبال می شــود.وی همچنین به نقش دفاتر تسهیل گری در شناسایی وجذب 
کودکان نیازمند تعلیم و یا بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: دستگاه تعلیم و تربیت رسالت خود را بهره مندی همه دانش آموزان از تحصیل می داند و در این 

زمینه همکاری سایر نهادها و سازمان ها ضروری و مهم است.



دو دستگی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال خیلی زودخود را نشان داد و حاال می توان گفت جنگ قدرت میان دو گروه در فدراسیون آعاز شده است. جنگ بر سر کرسی 
سرپرستی تیم ملی!بر اساس اصلی نانوشته هیئت رییسه فدراسیون فوتبال پس از معرفی نایب رییس ها، مسئولیت کمیته تیم های ملی را به نایب رییس اول تفویض 
می کرد. مسئولیتی که الته در ادوار گذشته به دبیران کل یا شخص فدراسیون هم رسیده بود؛ اما تنها عضو هیئت رییسه ای که به چنین جایگاهی رسید، بهرام رضاییان در 
دوره انتقالی بود که فدراسیون با سرپرستی میرشاد ماجدی و کاهش قدرت رییس اداره می شد. رضاییان، احسان اصولی، خداداد افشاریان و طهمورث حیدری که کمیته 
های مسئولیت های اجتماعی، فوتسال، داوران و استان های فدراسیون را بر عهده دارند احتماال در این شرایط بتوانند با میرشاد ماجدی، سرپرست پیشین فدراسیون که 
در انتخابات چند هفته قبل تنهایش گذاشتند گروهی ۵ نفره را تشکیل بدهند تا دو سمت کلیدی سخنگو و سرپرست تیم ملی در جام جهانی را از دست ندهند؛ جایگاهی 
که ویترینی مهم در زندگی فوتبالی شان خواهد بود.در سوی مقابل اما تاج که می داند مهم ترین مهره کلیدی دورش در دوره جدید مهدی محمد نبی است، به سختی روی 
او قمار خواهد کرد. اگرچه افشاریان و اصولی از قول تاج نقل کردند که برای جام جهانی سرپرست تیم ملی بهرام رضاییان است که در دوره ماجدی و اسکوچیچ کمیته تیم 
های ملی را هم سرپرستی می کرد اما این بزرگترین جدال این روزهای فدراسیون است.صندلی نبی، صندلی اول سمت راست تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ بود. او بی 
شک بین همه مدیران فوتبالی تنها کسی بود که توانست با کارلوس کی روش به زبانی مشترک برسد. نبی حتی طعم قربانی شدن در راه حمایت از کی روش را هم چشیده 

است و  حاال در یک توافق بزرگ حاضر شده جای کاندیداتوری برای ریاست، در کنار تاج قرار بگیرد. 

صندلی »نبی«؛ مسئله این است!
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با گلزنی برابر لیون؛ »مسی« از رکورد »رونالدو« گذشت
لیونل مسی، ستاره پاری ســن ژرمن، با گلزنی در بازی برابر لیون توانســت از یکی از رکوردهای 
کریستیانو رونالدو عبور کند.پاری ســن ژرمن در چارچوب رقابت های هفته هشتم لیگ فرانسه 
به مصاف لیون رفت و با نتیجه ۰-۱ از سد این تیم عبور کرد.  تک گل این بازی را مسی روی پاس 
نیمار در دقیقه پنجم این بازی به ثمر رساند تا ســه امتیاز مهم این بازی حساس را برای تیمش 

به ارمغان آورده باشد. 
اما این گل ارزش اهمیت دیگری هم برای این بازیکن آرژانتینی داشت. او حاال 67۲ گل به غیر از 
ضربات پنالتی به ثمر رسانده است و به این ترتیب از رکورد رونالدو با 67۱ گل عبور کرد و یک گل از 
این بازیکن پیش افتاد.  این رکورد در حالی توسط این ستاره پی اس جی به ثبت رسید که او ۱۵۰ 
بازی کمتر از این بازیکن پرتغالی انجام داده است و این موضوع ارزش شکستن این رکورد توسط 
او را به خوبی نشان می دهد.  این شــاید خبر خیلی خوبی برای رونالدو نباشد که به نظر می رسد 
روز به روز از بازگشت به منچستریونایتد پشیمان تر است، خصوصا در چند هفته اخیر که به یکی 

از اعضای ثابت نیمکت این تیم تبدیل شده است. 
 

پس از تهدیدها؛ ستاره فرانسوی تحت مراقبت پلیس ایتالیا
پل پوگبا، ســتاره فرانســوی یوونتوس، تحت حمایت و مراقبت پلیس ایتالیا قرار گرفته است.

پوگبا از چند روز قبل درگیر پرونده عجیبی مربوط به باج گیری و اخاذی شده است که تبعات آن 
همچنان ادامه دارد.

 ماتیاس پوگبا چند روز قبل مدعی شده بود که قصد دارد رازهایی را درباره زندگی برادرش منتشر 
کند و به تمام دنیا نشــان دهد که این ستاره سابق منچســتریونایتد با آنچه نشان می دهد؛ فرق 
دارد. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که او مدعی شــد پوگبا از جادوگری استفاده کرده است تا 
کیلیان امباپه را در تیم ملی فرانسه طلســم کند و خودش به ستاره اصلی این تیم تبدیل شود. از 
سوی دیگر، این ملی پوش فرانسوی نیز برادرش و چند نفر از دوستان بچگی اش را متهم کرد که 

با مطرح کردن این ادعاها به دنبال باج گرفتن از او هستند. 
او همچنین به صورت رســمی گفت که این موضوع را از قبل به پلیس نیز اعالم کرده و آنها در حال 
حاضر مشغول پیگیری این اتهامات هســتند. این اتفاقات منجر به بازداشت ماتیاس پوگبا شد 
اعالم شــد که دادگاهی در پاریس اتهام اخاذی را به او تفهیم کرده اســت و باید منتظر برگزاری 

جلساتش باشد.
 

حمایت اسطوره رئال از »وینی«؛ من هم میمون هستم!
روبرتو کارلوس، ســتاره برزیلی ســابق رئال مادرید، در اقدامی جالب حمایتش از وینیسیوس 
جونیور را اعالم کرد.جنجال ایجاد شده پیرامون اظهارات و توهین های نژادپرستانه به وینیسیوس 
به سوژه اصلی فوتبال اروپا در روزهای اخیر تبدیل شده است. کوکه، کاپیتان اتلتیکو مادرید، آغاز 
کننده این ماجرا بود و با اشاره به رقص خاص این بازیکن در شادی پس از گل، به او هشدار داد 
که در صورت گلزنی در دربی مادرید چنین کاری را انجام ندهد. پس از آن نیز پدرو براوو، رییس 
اتحادیه مدیر برنامه های بازیکنان اسپانیا، که هوادار اتلتیکو مادرید هم هست مدعی شد که این 

ستاره برزیلی باید دست از »میمون بازی درآوردن« در زمین بردارد. 
این اظهارات واکنش های بســیاری را در پی داشــت و باشــگاه رئال مادرید نیز اعالم کرد که در 

واکنش به توهین براوو به صورت قانونی اقدام خواهد کرد. 
با این حال، هواداران اتلتیکو مادرید پیش از بازی شعارهای »وینیسیوس، تو میمون هستی!« را 
در بیرون از ورزشگاه واندا مترو پولیتانو سر دادند و عروسک میمونی با پیراهن رئال را نیز به همراه 
داشتند. این توهین ها در جریان بازی و پس از گل اول رودریگو که با رقص معروف وینیسیوس 

همراه شد، ادامه داشت.

       مرد پرتغالی در بازگشت دوباره به ایران، آرام تر و متفاوت تر شده است؛

    »کی روش ۲« جذاب تر از نسخه قبلی!

میزان   رفتار و کنش های کارلوس کی روش نســبت به دوره اول حضــورش در تیم ملی 
تغییرات زیادی داشته است.

شکست تلخ به ژاپن در نیمه نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ پرونده با سابقه ترین سرمربی تیم ملی 
ایران را با خاطره ای بد بست و کمتر کسی تصور می کرد دوباره کارلوس کی روش را در ایران و در حال 
هدایت بازیکنان تیم ملی ببینیم، اما اتفاقات عجیب و گاهی تلخ ۳ سال اخیر فوتبال ملی، بازگشت 

کی روش را به یک مرهم ضروری بدل کرد.
سرمربی پرتغالی بیش از 7 سال در ایران کار کرد و تیم ملی را به ۲ جام جهانی رساند و نسلی محکم 
و با صالبت ساخت که صعود به جام جهانی برایش آرزویی محال و سخت نباشد. کی روش باعث شد 
تلخی های گذشته و صعودهای نامنظم به جام جهانی به پایان برسد و امروزه بازیکنان ایرانی زیادی 

در لیگ های اروپایی و آسیایی به عنوان لژیونر توپ بزنند.
مرد پرتغالی در اواخر دوران حضورش در ایران با افراد زیادی درگیر شــده بود و بســیاری از مدیران 
و مسئوالن فدراسیون، ســرمربیان، کارشناسان، اهالی رسانه و… دل خوشــی از او نداشتند و حتی 
 برخی از آنها صحبت های تندی علیه ســرمربی تیم ملی انجام داده و خواستار اخراج هرچه سریع تر

 او بودند.
به هر شــکلی که بود کی روش از ایران جدا شــد و با مثبت تر شــدن رزومه  پربارش، بــه آمریکای 
جنوبی و تیم ملــی کلمبیا رفت، امــا در فوتبال این کشــور ناکام بــود و انتقادات شــدید از او پس 
از شکســت های ســنگین مقابــل اروگوئــه و اکوادور باعــث شــد دوران حضــورش روی نیمکت 
زردپوشــان کوتاه باشــد. ســرمربی پرتغالی بار دیگر با تغییر قاره این بــار به آفریقا رفــت و با تیم 
 ملی مصر بــرای صعود به جــام جهانــی و قهرمانی در قــاره آفریقا تــالش کرد که در هــر دو جبهه 

ناکام بود.
بار اول که کارلوس کی روش برای هدایت تیم ملی به ایران می آمد با او به عنوان سرمربی سابق رئال 
مادرید و تیم ملی پرتغال و همچنین دستیار سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد آشنا شدیم و او 
با تیم ملی به عنوان تیمی شکست خورده در راه رســیدن به جام جهانی و ناکام در جام ملت ها آشنا 
شد. حاال با گذشــت بیش از ۱۰ ســال از آن روزها تیم ملی ایران دوباره قدرت سابق خود را به دست 
آورده و کی روش هم این بار به عنوان مربی اخراج شده از تیم های کلمبیا و مصر با فدراسیون فوتبال 

قرارداد بسته است.
مجموعه این اتفاقات و البته باال رفتن ســن و تجربه  کی روش باعث شــده تا او کــه همواره مردی 
پرهیجان، جنجالی، رک و بی باک بود این بار بسیار آرام تر باشد و در نخستین صحبت های خود لحنی 

متفاوت در پیش بگیرد. 
کی روش در نخستین نشست خبری خود از سرمربی قبلی تشکر  و همه را دعوت به اتحاد و همدلی 
برای موفقیت تیم ملی کرد. حاالت چهره  کی روش نشان می داد او چقدر به هدایت تیم ملی نیاز داشته 
و قطعا این بار از دوره قبل هم بیشتر برای ایران خواهد جنگید؛ امیدواریم سومین حضور کی روش در 

جام جهانی گامی رو به جلو همراه با صعود به مرحله حذفی این تورنمنت مهم باشد.

خبر روز

گاف رسانه انگلیسی؛ اسکوچیچ جانشین کی روش شد!
رسانه انگلیســی زبان گاف بزرگی را در معرفی تیم ملی ایران داد.تیم ملی فوتبال کشورمان این 
روزها در اردوی اتریــش حضور دارد تا با هدایت کارلوس کــی روش پرتغالی خود را برای حضور 
در مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ آماده کند.تیم ملی کشورمان در گروه دوم مسابقات با تیم های 
ملی انگلیس، آمریکا و ولز رقابت می کند. در همین رابطه رسانه های انگلیس وضعیت تیم ملی 

کشورمان را رصد می کنند.
به تازگی سایت »اسپورت اســتار« انگلیس در گزارشــی به وضعیت آمادگی تیم ملی کشورمان 
پرداخت ولی این رسانه انگلیسی زبان گاف بزرگی داد.این رسانه دراگان اسکوچیچ را همچنان به 
عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی کرد. این درحالیست که کارلوس کی روش دو هفته پیش 
به عنوان سرمربی جدید ایران معرفی شــده بود.شاگردان کی روش در اردوی اتریش قرار است 

به ترتیب به مصاف تیم های ملی اروگوئه و سنگال بروند.
 

پیکان، بااخالق ترین تیم لیگ برتر فوتبال
تیم فوتبال پیکان از لحاظ دریافت کارت های رنگی در مســابقات بااخالق تریــن تیم لیگ برتر 
محسوب می شود.با گذشــت 6 هفته از رقابت های لیگ برتر بیســت و دوم تیم فوتبال کمترین 
کارت زرد را در بین همه تیم های حاضر دریافت کرده تا لقب بااخالق ترین تیم مسابقات تا اینجای 

کار را یدک بکشد.
برای پیکان که جوان ترین تیم لیگ برتر هم محسوب می شــود، در 6 بازی گذشته فقط ۵ کارت 
زرد از جیب داوران بیرون آمده و بازیکنان این تیم هیــچ کارت قرمزی دریافت نکرده اند و با این 
تفاسیر آنها بااخالق ترین تیم مسابقات هستند.شرزود تمیروف)دوبار(، امیر طاهر، امیرحسین 
غالمی و میالد بدرقه بازیکنان اخطاری پیکان تا اینجای لیگ برتر محســوب می شــوند.بعد از 
پیکان، بازیکنان تیم تراکتور با 7 اخطار و گل گهر ســیرجان با 8 اخطار جزو تیم های بااخالق لیگ 
برتر هستند.همچنین تیم نساجی مازندران با دریافت ۱7 کارت زرد و دو کارت قرمز از نظر دریافت 
کارت خشن ترین تیم لیگ برتر محسوب می شود؛ ذوب آهن نیز ۱۵ کارت زرد دریافت کرده و دوبار 
با اخراج بازیکنان خود از زمین روبه رو شده است.گفتنی است؛ باشگاه پیکان به همین مناسبت 

پوستری را طراحی و آن را در رسانه های رسمی خود منتشر کرده است.
 

اگر آمریکا در گروه مان نبود »کی روش« هرگز نمی آمد
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: اینجا فقط دو اتفاق می تواند رخ داده باشد. من حدود 
۳ ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی روی خط تلفنی آمدم و گفتم ما با اسکوچیچ به جام جهانی 
نمی رویم، چون او را قبل از مسابقات برکنار می کنند. چون می دانستم با ماندن مورد اسکوچیچ 
مخالف بودند و دوست نداشــتند در جام جهانی روی نیمکت تیم ملی بنشیند. همان آقایانی که 
تاج را آوردند همان ها هــم گفتند کی روش را هم بیاورند. تحلیل آنهــا این بود که کی روش روی 
نیمکت تیم ایران در بازی قرن مقابل آمریکا عملکرد بهتری خواهد داشت.خداداد عزیزی ادامه 
داد: شــاید اگر تیمی غیر از آمریکا در گروه ایران قرار داشــت هرگز این جابه جایی در رأس کادر 
فنی تیم ملی ایران رخ نمی داد. چون سیاســیون ایران می خواهند ما به آمریــکا نبازیم. مانند 
اتفاقی که در جام جهانی ۹8 برای خود ما افتاد. زمانی که ما آمریکا را شکســت دادیم، آمدند در 
داخل رختکن و گفتند »دیگر جام جهانی برای ما تمام شــده است«!در حالی که هنوز یک بازی 
 دیگر در گروه مــا باقی مانده بود. االن هم ما دوســت نداریم به آمریکا ببازیــم که این امر کامال

 طبیعی است.
پیشکسوت فوتبال ملی کشورمان خاطرنشــان کرد: قطعا ما در جام جهانی با کارلوس کی روش 
نبازتریم تا با اسکوچیچ. شاید با اسکوچیچ در خط جلوبرنده تر باشیم اما در خط عقب، یعنی در 

کار و سیستم دفاعی یا همان دفاع صرف اتوبوسی ما با کی روش قوی تریم.

مستطیل سبز

رحمان بی رحم؛ ستاره 
نوظهور کشتی جهان

رحمان عموزاد با یک نمایش تهاجمی دومین 
طالی کاروان کشــتی ایــران را تصاحب کرد.
نمایش تهاجمی آخرین فینالیســت ایران در 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان دومین 
طال را برای کاروان کشتی ایران به ارمغان آورد. 
رحمان عموزاد که با ارائه یک کشتی شجاعانه و 
رو به جلو با نتیجه ۱۳ بر 8 حریف آمریکایی خود 
را شکست داد و روی سکوی اول کشتی جهان 
قرار گرفت.کشتی عموزاد با حریف آمریکایی 
به مجموعه ای از اجــرای فنون مختلف و کامال 
پرافت وخیز و پرهیجان بود و با وجود شــروع 
ســخت، در نهایت به سود این ســتاره نوظهور 
کشتی جهان تمام شد؛ آن هم با نتیجه ای که 
شاید کمتر تصورش را می کردیم.این کشتی با 
یورش های حریف آمریکایی و زیر غافلگیرانه 
و چند بار تابیدن دو کشــتی گیر آغاز شد که در 
نهایت باعث شد با یک چلنج، رای داوران 8 بر 
6 به سود کشتی گیر آمریکایی ادامه پیدا کند.با 
آغاز وقت استراحت و حضور دوباره رحمان روی 
تشــک، او بود که به  صورت کامل نبض کشتی 
را در دســت گرفت و با زیرگیری های پیاپی از 
چپ و راســت، چهار بار حریف خود را در گوشه 
های تشک خاک کرد و در نهایت فاتح این نبرد 
شد.عموزاد با چهره آفتاب سوخته و زخمی در 
شــرایطی که در وقت اول حتی احتمال ضربه 
شــدنش هم می رفت، آن چنان کشــتی را در 
اختیار گرفت و حریف سرسخت خود را روی زانو 
آورد که باورکردنی نبود.رحمان با سر پرشور موفق 
شد کاری کند تا کشــتی ایران دومین فینال را 
هم از آمریکا ببرد و دیدارهای سرنوشت ســاز 
ما و قهرمان کشتی جهان ۲ بر ۲ مساوی شود.

کشتی عموزاد با گزارش پر حس و حال هادی 
عامل و تشــویق صدها ایرانی حاضر در سالن 
مســابقات کشــتی حس و حالی فوق العاده 
داشــت و زمانی که او با پرچــم مقدس ایران 
دور تشــک دور افتخار می زد، به نظر می رسید 
ســرانجام این دور از رقابت ها با خوشی برای 
کاروان کشتی ایران پایان پیدا کرده باشد.جوان 
رعنای مازندرانی نشــان داد فن و بند کشتی 
ایرانی چیست و چگونه می شود در باالترین 

سطح رقابت های جهانی از آن استفاده کرد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

آغوش عاشقانه کی روش 
برای »سردار«

ستاره ایرانی تیم بایرلورکوزن که به نوعی دوران 
حرفه ای خــود را مدیون کارلــوس کی روش 
ســرمربی پرتغالی تیم ملی اســت، یکی از 
بازیکنانی بود که در حمایت از دراگان اسکوچیچ 
کوتاهی نکرد و تا پایان دوره حضور این مربی 
کروات، ســعی کرد وظیفه خــود را در قبال او 
انجام بدهد. با این حال ارتبــاط او با کارلوس 
کی روش همچنان گرم و به سیاق سابق است 
و این را می شــود در تصویری که از دیدار این 

دو با یکدیگر گرفته شده، به سادگی دریافت.

خبرورزشــی نوشــت: یــک احتمــال عجیب در 
خصوص لیســت تیم ملی این اســت که شــاید 

استقالل در جام جهانی نماینده نداشته باشد.
با غربال شدن فهرســت اولیه کارلوس کی روش، 
نهایتا ۲7بازیکن اعم از نفرات لیگی و لژیونر راهی 
اردوی اتریش شــدند. کمتر کســی انتظار داشت 
ناگهان ســهمیه اســتقالل در تیم ملــی به نصف 
کاهش پیدا کند، امــا این اتفــاق رخ داد. به این 
ترتیب محمــد محبی، مهدی مهدی پــور و مهدی 
قائدی از لیســت خط خوردند تا حسین حسینی، 
ابوالفضل جاللی و صالح حردانی تنها آبی پوشــان 

اعزامی به اتریش لقب بگیرنــد. در این بین خط 
خوردن هیچ کس به اندازه قائدی سر و صدا نکرد. 
بسیاری از استقاللی ها از مدت ها قبل حتی انتظار 
داشــتند این بازیکن در ترکیب اصلی تیم ملی به 
میدان برود و بابت همین موضوع فشارهای زیادی 
به کادر فنی تیم ملی وارد می آوردند. اسکوچیچ هم 
کم وبیش قائدی را دعوت می کرد؛ به طوری که در ۲ 
سال گذشته 8بازی ملی و ۲گل به نام این بازیکن 
ثبت شد. بعد از تداوم شرایط نامطلوب قائدی در 
امارات، او به استقالل برگشت تا در میدان دید باشد 
و جام جهانی را از دست ندهد. اسم این بازیکن در 

فهرســت اولیه کی روش هم بود، اما تنها بعد از ۲ 
جلسه تمرین، او و مهدی پور و محبی از لیست خط 
خوردند تا شانس شان برای رسیدن به قطر بسیار 

کاهش پیدا کند.
در این بین نکته ترسناک تری هم وجود دارد؛ اینکه 
شاید استقالل در جام جهانی قطر یک نماینده هم 

نداشته باشد!

 تصمیم خبرساز کی روش در راه است؟

خداحافظی همه استقاللی ها با جام جهانی!
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 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

کاهش ۵0 درصدی ظرفیت سرویس مدارس در اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان از کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت 
ســرویس مدارس در اصفهان خبر داد.محمد پرورش از کاهش ظرفیت سرویس مدارس استان در 
آستانه آغاز ســال جدید تحصیلی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه شیوع کرونا و تعطیلی مدارس باعث 
کاهش رانندگان فعال در زمینه سرویس مدارس شده است، پیش از شیوع کرونا ۸ هزار راننده در زمینه 
سرویس مدارس فعال بودند که شیوع بیماری و تعطیلی مدارس باعث شد حدود ۶ هزار نفر آن ها از 
این شغل خارج شوند.وی افزود: براساس برآورد ها در اردیبهشت ماه گذشته تنها ۲ هزار راننده در بخش 
سرویس مدارس فعال بودند و هم اکنون با پیگیری های انجام شده تعداد رانندگان فعال در این حوزه 
به ۴ هزار نفر رسیده است.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: برای ثبت درخواست و استفاده از سرویس مدارس در دو مرحله مهلت زمانی اعالم شد که مرحله 

اول از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ مرداد ماه بود و مرحله دوم نیز از ۲۴ شهریور ماه تمدید شد. 
 

توسط خادمان شهرداری اصفهان انجام شد؛

نظافت بیش از 3 میلیون مترمربع از معابر شهر کربال
رییس ستاد اربعین شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات قابل توجه این ستاد در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ 
شهریورماه سال جاری در کربالی معلی گفت: در این ایام نظافت بیش از سه میلیون مترمربع از معابر شهر 
کربال توسط خادمان شهرداری اصفهان انجام گرفت.سیدمهدی عسگری در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: 
همزمان با برپایی مراسم اربعین حسینی )ع( در کشور عراق و راهی شدن جمعیت عظیمی از زائران ایرانی 
به شهر کربال، ستاد اربعین شــهرداری اصفهان از ۱۶ تا ۲۶ شهریورماه نسبت به خدمت رسانی به زائران 
حسینی در شهر کربال برنامه ریزی و اقدام کرد.وی افزود: برخی از مهم ترین این اقدامات شامل آبرسانی 
به موکب ها به صورت مستمر و شبانه روزی به میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر، جمع آوری مستمر و 
شبانه روزی زباله به میزان ۵۵ سرویس و پرس زباله کش به میزان تقریبی ۱۶۵ هزار کیلوگرم بوده است.

رییس ستاد اربعین شهرداری اصفهان از پاک سازی و نظافت محوطه داخلی و محل استقرار موکب ها 
به صورت شبانه روزی و مستمر به میزان ۸۵۰ هزار مترمربع به عنوان اقدام دیگر این ستاد خبر داد و اظهار 
کرد: پاک سازی و نظافت معابر منتهی به حرم به میزان سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع، پاکسازی کانال ها 
و نهرهای آب به میزان ۵۰۰ هزار مترمربع و توزیع کیسه زباله به تمامی موکب ها جهت همکاری در خصوص 

جمع آوری زباله و نظافت به میزان ۸۰۰ کیلوگرم نیز از سوی ستاد اربعین شهرداری اصفهان انجام شد.
 

 گام بلند شهرداری اصفهان برای همکاری و تعامل
 با مجموعه های دانش بنیان

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: مصوبه »طرح تقویت تولید و خدمات 
دانش بنیان مدیریت شهری«، گام بلند شهرداری برای همکاری و تعامل موثر با مجموعه های دانش بنیان 
است.به گزارش ایمنا، مرتضی نصوحی در نشست صمیمانه با مجموعه های دانش بنیان، مراکز خالق و 
شتاب دهنده اظهار کرد: با توجه به نام گذاری سال مبنی بر »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« مسائل 
مربوط به طرح های دانش بنیان بسیار مورد تاکید مدیریت شهری قرار گرفت.وی با بیان اینکه اعضای دوره 
ششم شورای اسالمی شهر اصفهان بر اجرای طرح های دانش بنیان تاکید بسیاری دارند و در این راستا 
الیحه ای تحت عنوان »طرح تقویت تولید و خدمات دانش بنیان در مدیریت شهری« را به تصویب رساندند، 
گفت: این مصوبه که ابعاد مختلفی دارد به منظور رفع مشکالت اداره شهر با کمک مجموعه های دانش بنیان 
تنظیم شده است.نصوحی  تصریح کرد: در اکوسیستم کارآفرینی شهر، مجموعه ای تحت عنوان فضاهای 
کار اشتراکی یا مجموعه های شتاب دهنده وجود دارد که وظیفه و ماموریت اصلی آن ها حمایت از طرح ها و 
ایده های نو و شتاب دهی به فعالیت مجموعه های دانش بنیان است که طرح های جدید خود را به سمت 

اجرایی شدن و سپس تبدیل شدن به شرکت و برطرف کردن نیازها ببرند.

رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان شهرداری مطرح کرد:

اجرای ۶ تور فناورانه برای رفع مشکالت شهر اصفهان

رییس اداره ارتباط با صنایع و شــرکت های دانش بنیان شــهرداری 
اصفهان از اجرای شــش تــور فناورانــه در حوزه هــای حمل ونقل و 
قطارشهری، پســماند، اتوبوســرانی، خدمات ایمنی و آتش نشانی، 
سازمان پارک ها و فضای ســبز، عمران و نوســازی خبر داد و گفت: 
درصدد هســتیم فناوری را به صورت پایلوت وارد شــهرداری کنیم.

به گزارش ایمنا، مهدی شایق  در نشســت صمیمانه با مجموعه های 
دانش بنیان، مراکز خالق و شتاب دهنده، اظهار کرد: شناسایی نیازها، 
توانمندی ها، حمایت و تسهیل گری در اجرای پروژه های پایلوت، سه 
راهبرد و رویکرد اصلی اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان 

شهرداری اصفهان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه درصدد هســتیم فناوری را به صــورت پایلوت وارد 
شــهرداری اصفهان کنیم، ادامــه داد: در حــوزه شناســایی نیازها، 
اقداماتی آغاز شــده است و به صورت مســتمر از عرصه های مختلف 
زیر مجموعه شــهرداری اصفهان بازدید می کنیم.رییس اداره ارتباط 
با صنایع و شــرکت های دانش بنیان شــهرداری اصفهان با اشاره به 
آغاز پروژه های مدیریت تکنولوژی در شــهرداری، تصریح کرد: بر این 
اساس ابتدا نیازهای فناورانه ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شــهرداری در اختیار مجموعه های دانش بنیان قــرار خواهد گرفت، 
چرا که در این موضوع فاصله فناورانه سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان با سازمان های آتش نشانی پیشروی دنیا احصا شده است.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی نیازهای سازمان های دیگر شهرداری 
اصفهان نیز آغاز شــده، چراکه معتقدیم این مهــم می تواند منجر به 
تهیه یک نقشه راه برای رسیدن ســازمان ها به لبه فناورانه دنیا شود و 
فرصت ورود و حضور شرکت های دانش بنیان را نیز فراهم کند.شایق 
اظهار کرد: اجرای تورهای فناوری از دیگر اقدامات در مسیر شناسایی 
نیازهاست، که در این راســتا برای سال ۱۴۰۱، شــش تور فناوری در 
حوزه های حمل ونقل و قطار شهری، پســماند، اتوبوسرانی، خدمات 
ایمنی و آتش نشانی، سازمان پارک ها و فضای سبز و عمران و نوسازی 

برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه فراخوان شرکت در این تورهای فناورانه اعالم خواهد 
شد، گفت: پیمانکاران برگزاری تور فناورانه طی فراخوان هایی انتخاب 
شــدند، بر این اســاس ابتدا در قالب این تور یک شــناخت اولیه از 
سازمان مربوطه انجام، نیازهای ســازمان احصا می شود و در اختیار 
کل مجموعه هــای دانش بنیان تحــت عنوان RFB قــرار می گیرد، 

سپس بازدیدی از مجموعه ها و ســازمان های شهرداری صورت می 
گیرد و نشست یک روزه پرسش و پاسخ در محل سازمان ها با حضور 
شرکت های مجری و کارشناسان سازمان های مربوطه ذیل شهرداری 
برگزار خواهد شــد و در نهایت طرح های عملی برای رفع مشــکالت 
ســازمان ارائه می شــود.رییس اداره ارتباط با صنایع و شــرکت های 
دانش بنیان شــهرداری اصفهان افــزود: طرحی دیگــر تحت عنوان 
»پنجشنبه های فناورانه« برنامه ریزی شــده که قرار است پنجشنبه 
اول هر ماه، رویدادهای فناورانه با حضــور مجموعه های دانش بنیان 
و شــتاب دهنده برگزار شــود.وی ادامه داد: اولین رویداد »پنجشنبه 
فناورانه« هفتم مهرماه، با موضــوع پدافند غیرعامل، مدیریت بحران 
و خدمات ایمنی در ســازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان برگزار 
می شود، در این رویداد مشکالت شهرداری و سازمان مطرح می شود 
و شرکت های دانش بنیان شنونده مسائل هستند و متناسب با آن در 
یک بازه زمانی طرح ها و ایده های خود را ارائه می دهند.شایق تصریح 
کرد: در اولین رویداد »پنجشــنبه فناورانه« ۱۴۰۱ تجلیل از شــهدای 
فناور و رونمایی از یک پروژه فناورانه شــهرداری اصفهان برنامه ریزی 

شده است.

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
براســاس قانون مصوب امســال ایثارگرانــی که در 
شهرداری مشــغول به فعالیت هســتند، اما قرارداد 
شــرکتی دارند، تبدیل وضعیت می شوند گفت: ۸۴۰ 
نفر از کارکنان ایثارگــر در شــهرداری اصفهان تبدیل 
وضعیت می شوند.محمد نورصالحی با خبرنگار ایمنا، 
درخصوص طرح تبدیل وضعیت ایثارگران، اظهار کرد: 
براساس قانون مصوب بودجه امسال، ایثارگرانی که به 
صورت مستقیم در سازمان های دولتی و عمومی مانند 
شهرداری مشغول به فعالیت هستند، اما قرارداد آن ها 

شرکتی اســت و کار اداری دارند، باید تبدیل وضعیت 
شــوند.وی ادامه داد: تعداد این نیروها در شهرداری 
اصفهان ۸۴۰ نفر اســت و پرونده آن ها تکمیل شده و 
برای گزینش به استانداری ارسال شده است. به مرور 
زمان تاییدیه ها دریافت می شود و قرارداد این نیروها 
به صورت مستقیم با شهرداری بسته می شود.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: قراردادهای 
تعداد قابل توجهی از نیروهای ایثارگر با شهرداری به 
صورت مستقیم شده است و گزینش مابقی نیز به مرور 
زمان تایید و تبدیل وضعیت می شــوند و با شهرداری 

قرارداد مستقیم می بندند.
وی اضافه کرد: قرارداد شهرداری با تعدادی از نیروها یا 
شرکت ها به عنوان تامین نیرو نیست، بلکه به صورت 
حجم کار اســت. مانند نظافت شــهر، حمل پسماند، 

رسیدگی به فضای سبز شهر نیروهای پیمانکار هستند، 
این در حالی اســت که آن نیروها در محیط شهرداری 
مشغول به کار نیستند و قرارداد آن ها با یکی از شرکت ها 
است و آن شرکت نیز قرارداد تامین نیرو ندارد و حجمی 
از کار را پذیرفته تا با هر تعداد نیروی الزم انجام دهد، 
از این رو تکلیف تبدیل وضعیت ایــن افراد به صورت 
قانونی هنوز مشخص نشــده است.نورصالحی گفت: 
طبق استعالم جلســه ای که حدود یک ماه گذشته با 
رییس دیوان عدالت اداری داشــتیم، تفسیر بر این 
بود تا افــرادی ماننــد نیروهای خدماتــی و اداری و 
نگهبانان که وظیفه ای در شهرداری انجام می دهند، اما 
قراردادشان با شرکت های دیگر است، تبدیل وضعیت 
شــوند که با تکمیل پرونده آن ها این اقدام انجام در 

حال انجام است.

رییس شورای اسالمی شهر:

۸40 نفر از کارکنان ایثارگر در شهرداری تبدیل وضعیت می شوند

 اجرای تورهای فناوری از دیگر اقدامات در مسیر 
شناسایی نیازهاست، که در این راستا برای سال ۱۴۰۱، 
شش تور فناوری در حوزه های حمل ونقل و قطار شهری، 
پسماند، اتوبوسرانی، خدمات ایمنی و آتش نشانی، 
سازمان پارک ها و فضای سبز و عمران و نوسازی 

برنامه ریزی شده است

مدیر موزه عصارخانه شاهی خبر داد:

بررسی »نظام آیینی و هویت شهری« در نشست شیوه ما مردمان
مدیر موزه عصارخانه شاهی از برگزاری هفتمین نشست از شیوه ما مردمان با موضوع »نظام آیینی و هویت 
شهری« خبر داد.امین خیام باشی  اظهار کرد: موزه عصارخانه شــاهی جدا از فعالیت های متداول خود 
به عنوان یک موزه تاریخی، از سال های گذشته فعالیتش را در حوزه مطالعاتی و برنامه ریزی در برگزاری 
نشست فرهنگ عامه مردم اصفهان شروع کرده اســت.وی افزود: موزه عصارخانه شاهی یکی از مراکز 
اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است که وظیفه اشاعه و شناخت هر 
چه بیشتر شــهروندان را با فرهنگ عامه مردم اصفهان دارد. هرچند فرهنگ عامه در بین شهروندان کمی 
ناشناخته است اما این مرکز سعی کرده است با برگزاری نشســت ها، تولیدات رسانه ای و نشست های 
هم اندیشی به این موضوع مغفول مانده ورود کند و شهروندان بیشتری را با این فرهنگ آشنا سازد.مدیر 
موزه عصارخانه شاهی تصریح کرد: فرهنگ عامه یکی از محوری ترین مباحث مهم در هویت شهروندان 
است و که باعث آشنایی هر چه بیشتر با هویت خود و افزایش حس تعلق شهری آنان به شهر می شود، 
به همین جهت این موزه در سال های اخیر به طور ویژه به این حوزه پرداخته است.وی اضافه کرد: هرچند 
شهروندان به ویژه نسل جوان با موضوع فرهنگ عامه آشنایی کافی ندارند، اما حضور پرشور و پیگیری آنان 
برای اطالع از برنامه های این موزه نشان می دهد که اشتیاق و تمایل فراوانی نسبت به آشنایی فرهنگ عامه 
وجود دارد. شــاید در نگاه اول پرداختن به فرهنگ عامه کاری آسان باشد؛ اما در اصل ورود به این حوزه و 
پرداختن به آن کار تخصصی است زیرا اگر به این امر تخصصی نگاه نشود باعث دفع مخاطب از فراگیری این 
مباحث می شود.خیام باشی ادامه داد: به همین دلیل سعی کرده ایم در پرداختن به موضوعات فرهنگ عامه 
جدا از نگاه تخصصی، مخاطب شناسی در برگزاری نشست ها داشته باشیم و مهم تر از همه نشست ها و 
برنامه ها در قالب سلسه وار برگزار شود، زیرا معتقدیم اگر برنامه و نشست فرهنگی ادامه دار نباشد و مخاطب 
را بعد از برگزاری یک نشست به حال خود رها کنیم، باعث می شود مباحث آموزشی به خوبی برای مخاطبان 

و جامعه هدف تبیین نشود. 
 

با تکمیل قابلیت های اپلیکیشن اصرو؛
مدیریت آنالین مکان اتوبوس های اصفهان انجام می شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: قابلیت های جدیدی به سامانه »اصرو« اضافه 
می شود که ازجمله آن می توان به کیف پول الکترونیک برای خرید بلیت اتوبوس، مشاهده کرایه اتوبوس 
به تفکیک خطوط و مدیریت آنالین مکان اتوبوس ها با توجه به تراکم جمعیت در نقاط مختلف شهر توسط 
اپراتور اشاره کرد.»سیدعلی معرک نژاد«در برنامه رادیویی »صدای شهر« اظهار کرد: اپلیکیشن »اصرو« 
به عنوان سامانه هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر اصفهان، قابلیت های متنوعی دارد که در فاز نخست 
قابلیت موقعیت یابی اتوبوس ها راه اندازی شده اســت.وی ادامه داد: شهروندان با حضور در هر نقطه از 
شهر می توانند نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس را پیدا کنند و با حضور در آن ایستگاه، خط یا خطوطی که از 
آن عبور می کند، موقعیت اتوبوس ها و زمان تقریبی رسیدن اتوبوس به ایستگاه را مشاهده و سفر خود را 
مدیریت کنند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: قابلیت های دیگری 
به سامانه اصرو اضافه می شود که از جمله آن می توان به کیف پول الکترونیک برای خرید بلیت اتوبوس، 
مشــاهده کرایه اتوبوس به تفکیک خطوط و مدیریت آنالین مکان اتوبوس ها با توجه به تراکم جمعیت 
در نقاط مختلف شهر توسط اپراتور اشــاره کرد.وی درخصوص راه های دریافت اپلیکیشن اصرو، اضافه 
کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه »اصفهان من« به نشانی https://my.isfahan.ir، این 
اپلیکیشن کاربردی را دریافت و نصب کنند؛ نسخه تحت وب آن نیز موجود است و شهروندان می توانند 
از آن استفاده کنند.معرک نژاد با بیان اینکه شهروندان می توانند از طریق اسکن کیوآرکدهای موجود روی 
بنرهای نصب شده در سطح شهر، اپلیکیشن »اصرو« را دریافت و نصب کنند، افزود: اگر اختالل یا ایرادی 
در این اپلیکیشن به وجود آمد، کاربران می توانند در ارتباط با سامانه ۱۳۷، موضوع را با کارشناسان در میان 

بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل 
بار و کاالی درون شهری شهرداری:

زیرساخت هوشمندسازی 
در سازمان حمل ونقل بار 

اصفهان فراهم شد
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
زیرساخت هوشمندسازی در راستای نظارت و 
کنترل حمل ونقل بار در این سازمان به صورت 
تخصصی فراهم شده است.سیدعلی عبداللهی  
اظهار کــرد: ســازمان حمل ونقل بــار و کاالی 
درون شهری شــهرداری اصفهان یک سازمان 
نوپا در شهرداری اصفهان است که در سال ۹۳ 
نسبت به تاسیس آن اقدام شده و دارای اهمیت 
زیادی است، چراکه ممکن است جابه جایی بار و 
کاالی درون شهری در سطح معابر شهر اصفهان 
تبعاتی برای شــهروندان و یا ســایر رانندگان 
به همراه داشــته باشــد.وی افزود: مدیریت 
نــاوگان حمل ونقل بار موجب می شــود تردد 
آسان تری را در سطح معابر شاهد باشیم و اینکه 
در چه زمان ها و مکان هایی چه خودروهایی با 
چه تناژهایی بتوانند در ســطح شهر تردد کنند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در بیانیه ماموریت این سازمان، بهبود حمل ونقل 
بار درون شــهری از طریق برنامه ریزی جهت 
تقویت و توسعه ناوگان، اعمال نظارت صحیح 
و ایجاد زیرساخت های حمل ونقل بار همچون 
ایجاد پایانه ها، توقفگاه ها و باراندازها از جمله 
وظایف سازمان حمل ونقل بار ذکر شده است.

وی ادامه داد: مدیریــت و نظارت خودروهای 
باالی ۱۰ تن که بیشتر خودروهای خاکبرداری، 
کمپرسی و میکسرهای حمل بتن در سطح شهر 
است، برعهده ســازمان حمل ونقل بار و کاالی 
درون شهری است. تردد خودروهای سنگین 
با ابعاد بزرگ در ســطح معابر نیاز به مدیریت 
بیشــتری دارد از این رو نظــارت و محدودیت 
الزم برای تردد خودروهای شش و ۱۰ تن ایجاد 
کردیم؛ البته کامیونت های کمتر از تناژ شــش 
تــن و حتی باالتــر و خودروهای حمــل بار به 
صورت کلی مشــمول این نظارت در سازمان 

می شوند.

برای استقبال از مهر انجام می شود؛

خط  کشی ترافیکی 40 هزار متری معابر منطقه 9
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح استقبال از مهر در این منطقه، گفت: خط کشی طولی معابر با رنگ های استاندارد ترافیکی به طول ۴۰ هزار متر 
در خیابان بهشت، شمال خیابان آتشگاه و کندروی بزرگراه شهید خرازی با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در دست اقدام است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار 
کرد: آغاز سال تحصیلی جدید تجلی علم آموزی و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان است و برنامه ریزی برای حضور بانشاط دانش آموزان، معلمان و اساتید، امری 
خطیر و حائز اهمیت است.وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح استقبال از مهرماه، شهرداری در کنار فضاسازی مناسب سطح منطقه ۹، ایمن سازی محل عبور 
دانش آموزان در محدوده مدارس از قبیل آشکارسازی سرعت گیرهای معابر با نصب گل میخ، نصب تابلوها و عالئم ترافیکی، آشکارسازی گذرگاه های عابرپیاده با نصب 
گل میخ های سرامیکی به ویژه در چهارراه ها را دست اقدام دارد.قاضی عسگر  خاطرنشان کرد: رنگ آمیزی جداول محدوده مدارس، چهارراه ها و گذرگاه های عابرپیاده 
در سطح منطقه نیز در حال انجام است که این عملیات ها با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال انجام می شــود.وی اظهار کرد: خط کشی طولی معابر با رنگ های 

استاندارد ترافیکی با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در دست اقدام است.

دود ها خیال رفتن 
از این شهر را ندارند!

وز عکس ر



   

وضعیت محیط زیست در دنیای کنونی؛

 یک چالش جدی برای 
همه کشورها

امــروزه بســیاری از تهدیدات  حدیث زاهدی
مطرح شده در جوامع بشری از 
مسائلی غیر از چالش ها و تهدیدات نظامی نشأت می گیرد؛ 
مسائلی نظیر تهدیدات امنیتی زیست محیطی، تهدیداتی 
که با جلوه ای فراامنیتی، امنیت ملی کشورها و صلح جهانی 
را به خطر می انــدازد، به گونه ای که گاهی تاثیراتی بســیار 
عمیق تر از جنگ را بــه وجود می آورد و موجب می شــود 
سیاست کشورها در قبال بین الملل دستخوش تغییر شود. 
در قرن بیستم بحث امنیت فقط معطوف به خطرات نظامی 
بود که متوجه کشورها می شــد و این موضوع در دو جنگ 
جهانی، پیدایش و پیشرفت سالح های هسته ای و رقابت 
قدرت های بزرگ در استراتژی های نظامی بیشتر به چشم 
می خورد؛ اما به تدریج با پایان پذیرفتن جنگ، به ویژه پس 
از فروپاشی دیوار برلین و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی که 
باعث اتمام جنگ سرد در دنیا شد، مسائل زیست محیطی 
به عنوان موضوعی جدید در کشورهای مختلف مورد توجه 
قرار می گرفت و دولت ها را متوجه تغییرات زیست محیطی 
و اثر آن بر صلح و امنیت جهانی می کرد. موضوعات زیست 
محیطی در اواخر قرن بیســتم به حوزه فعالیت، نگرانی و 
دغدغه های بین المللی وارد شــد. بســیاری از معضالت 
زیست محیطی، در ســطح ملی و جزو مسئله های امنیتی 
کشــورها تعریف می شــوند ولی مــی توان گفــت که ذاتا 
بین المللی یا جهانی هستند و در پاسخ، کنش های آگاهانه 
سیاســت بین المللی را می جویند. در دنیای امروز، تقریبا 
تمام موضوعات زیست محیطی بر روند جهانی شدن اثرگذار 
هستند و با فرآیندهای اقتصادی و سیاسی آن سروکار دارند 
و از این منظر در ارتباط تنگاتنگی با رشــته روابط بین الملل 
قرار مــی گیرند؛ امــا در ادامه هم باید گفت کــه دو رویکرد 
اساسی درباره »امنیت محیط زیســتی« وجود دارد. یک 
تفســیر از »امنیت محیط زیستی« این اســت که تخریب 
محیط زیست و کم شــدن منابع، تاثیر منفی بر امنیت یک 
کشور دارد. تغییرات محیط زیستی می تواند منشأ درگیری 
و مناقشه بر سر منابع تجدید پذیر مثل آب شیرین و منابع 
غذایی دریایــی ازجمله ماهی شــود. یک تفســیر از واژه 
»امنیت محیط زیستی« براین مبناست که مشکالت محیط 
زیستی مثل گرمایش گلخانه ای، ســوراخ شدن الیه ازن، 
باران اســیدی، تخریب جنــگل ها و تخریــب زمین های 
کشاورزی می توانند تاثیرهای محیط زیستی داشته باشند 
و منجر به رکود اقتصادی، آشــوب اجتماعــی و بی ثباتی 
سیاسی شوند و درگیری و حتی خشونت را در داخل کشور 

به خطر اندازند. 
 این مقاله با توجه به تعریف جدید امنیت در سایه اندیشه 
»باری بوزان« و مکتب »کپنهاگ« که آن )امنیت( را به پنج 
حوزه سیاســی، نظامی، اقتصادی، اجتماعــی- فرهنگی 
و زیست محیطی تسری و گســترش می دهد، می گوید: 
امروزه مسائل زیست محیطی ، از رشد جمعیت و دگرگونی 
های تکنولوژیک گرفته تا مهاجرت ها و وجود انواع بیماری 
های واگیــر، کم آبی، گرم شــدن کره زمین و ذوب شــدن 
یخ های قطب و افزایــش گازهای گلخانــه ای ، همگی از 
موضوعات حاد سیاســت بین المللی اســت که امنیتی به 
شمار می روند که باید در فرآیند سیاستگذاری ها، اولویت 
بندی هدف ها و اتخاذ اســتراتژیهای گوناگون و در تعامل با 
ده ها سازمان حکومتی و غیر حکومتی، سازمان های بین 
المللی، ســازمان های جهانی در جهت رســیدن به امنیت 

محیط زیستی توجه و تالش کرد.
موضوع روابط بین المللی دولت ها در این زمینه می تواند در 
حفاظت و بهره برداری صحیح از آن نقش، بسزایی داشته 
باشد ازآنجاکه درارتباط با محیط زیســت درابعادوسطوح 
مختلف بسیاری ازاعمال نباید انجام شود و برخی اعمال و 
اقدامات نیزالزاما باید انجام شود، )فعل ها وترک فعل های 
مجرمانــه درارتباط با محیط زیســت( مســلما این بایدها 
ونبایدها فقــط درصورتی موثرومفیردواقع خواهد شــدکه 
همراه با نوعی ضمانت اجرا باشد. بدون تردید مقدمه وپیش 
شــرط هرنوع ضمانت اجرایــی را بایدپذیرش مســئولیت 
بین المللی برای کشورخاطی دانســت زیرا موجب به خطر 

افتادن امنیت کشورها می شود.
دراین راستا در ســال های گذشته تالش های جدی صورت 
گرفته اســت، به نحوی کــه موجب تصویــب معاهدات و 
قراردادهای بین المللی دراین موضوع شــده و کشورهای 
جهانــی را موظف به حفــظ و جلوگیــری از تخریب محیط 
زیست کرده است و کســانی نیز که ناقض این معاهدات و 
قراردادهای بین المللی شده اند با صدور قطعنامه موظف به 

پیروی از این معاهدات  کرده اند.
همچنین دول باید در قالب ســازمان های محیط زیستی، 
فهم محیط زیست را در کشــورها افزایش دهند که در این 
راســتا می توانند از رســانه های جمعی و تکنولوژی های 
ارتباطی مانند شــبکه های اجتماعی اهمیت و جایگاه آن را 
در افکار عمومی متذکر شوند تا همگی به آن فهمی که مورد 

تاکید است، نائل آیند.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، امروزه 
نمای ساختمانی به یکی از الزامات صنعت ساختمان سازی تبدیل 
شــده اما قیمت باالی برخی نماها به ویژه ســنگ و محدودیت 
در اســتفاده از آن ها باعث شده تا ســازندگان در طراحی نماهای 

ساختمانی اقتصادی اما باکیفیت و زیبا دچار چالش شوند.
در همین راستا شرکت نوراروند که پس از تاسیس در سال 1399 
برای توسعه و پیشرفت به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وارد 
شــد، راه حلی برای اســتفاده از نماهای جذاب داخلی و بیرونی 
ســاختمان ارائه داد که نسبت به نماهای ســنگ طبیعی، قیمتی 
به مراتب کمتر دارد.استفاده از ســنگ طبیعی عالوه بر قیمت باال، 
محدودیت هایی چون ترک خوردگی با تغییرات دما یا رنگ پریدگی 
به دلیل برخورد اشــعه خورشــید دارند.به عالوه اگر بخواهیم از 
سنگ های طبیعی برای طراحی نماهای سه بعدی استفاده کنیم 
باید طرح ســه بعدی آن ها را با دستگاه های CNC ایجاد کنیم که 
عالوه بر هزینه های باال، احتمال شکســتن سنگ ها حین تراش 

را افزایش می دهد.نســرین دهقانی، مدیرعامل شرکت نوراروند، 
می گوید: متریال نورپردازی شده این شرکت که جزو محصوالت 
خالق شــناخته شــده اســت، عالوه بر زیبایی از مقاومت باالیی 
برخوردار است و رنگ خود را با اشعه UV خورشید از دست نمی دهد. 
به عالوه با سنگ مصنوعی به راحتی می توان هر طرحی را ایجاد کرد.

وی افزود: قیمت سنگ های طبیعی حدود 12 میلیون تومان به ازای 
هر متر است در حالی که محصوالت ما حدود 2 میلیون هزینه دارد و 
می توان از آن با طراحی مشابه و کیفیت بهتر از سنگ استفاده کرد. 
به عالوه دیوارپوش نمای داخل و دیوارپوش نمای خارج که کامال 
از مواد اولیه داخلی تهیه می شود و تحریم ها در نوسان قیمت آن 
اثرگذار نیست، بر اساس پارامترهای مختلف چون دمای محیط و به 
صورت سفارشی سازی شده در 70 طرح مختلف تولید می شود که بر 
جذابیت آن اضافه می کند.مدیرعامل این شرکت خاطرنشان کرد: 
توسعه شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان باعث شده تا 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای 45 نفر اشتغال زایی شود.

مدیر منطقه یک شــهرداری نجف آباد با اشاره به 
انجام پروژه های شاخص در منطقه یک شهرداری 
نجف آبــاد گفت: عملیــات عمرانــی پروژه های 
شــاخص منطقه یک شــهرداری با قوت در حال 

پیشرفت است.
محمدرضا کتابی با بیان اینکــه عملیات عمرانی 
جریان خدمت در نجف آباد با قوت در حال رشد 
و توسعه شهر و خدمت به شهروندان است، بیان 
کرد:طی  یک سال تغییر مدیریت شهر نجف آباد 
اتفاقات خوبی در حوزه خدمت رســانی به مردم 

شریف نجف آباد صورت گرفته است.
وی در ادامــه افــزود: در همه  مناطــق پنجگانه 
شــهرداری نجف آباد پروژه های شاخصی وجود 
داشته است و شاهد پیشرفت خوب این پروژه ها 
با تالش نیروهای جهادی شــهرداری و خدمت 

رسانی شبانه روزی به مردم هستیم.
کتابی خاطرنشــان کرد: در منطقه یک شهرداری 
نجف آباد عملیــات اجرایی بوســتان زندگی از 
پل زندگی تا بوســتان خدمت در دو فاز در دست 
اجراســت که فاز یک از پل زندگی تا سرداب ۸0 

درصد پیشرفت داشــته اســت و فاز دوم نیز از 
سرداب تا بوســتان خدمت به ارزش 100 میلیارد 

ریال در مرحله مناقصه قرار دارد.
مدیر منطقه  یک شهرداری نجف آباد از پیشرفت 
12 درصدی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو 
خبرداد و اظهار کرد: این پروژه با مســاحت 1۸5 
هزار متــر مربع و بالــغ بر 20 میلیــارد ریال مبلغ 
پیمان پروژه در حال اجراست و یکی از پروژه های 
شــاخص و موثر منطقه یک شهرداری نجف آباد 
خواهد بود که جابه جایی تاسیسات و معارضات 
پروژه به عهده شــهرداری و مابقی در تعهد اداره 
راه قرار دارد.وی ادامه داد: فاز یک نورپردازی پل 
زندگی به طول 2500 متر مربع و هزینه 40 میلیارد 
ریال با 35 درصد پیشــرفت، تکمیــل عملیات 
اجرایی فاز یک ساختمان باغ بهشت با هزینه 35 
میلیارد و 1300 متر مربع، پیشــرفت ۸0 درصدی 
عملیات اجرایی فاز یک ساختمان باغ ایرانی، با 
مساحت یک هزار متر مربع و هزینه 34 میلیارد 
و 500 میلیون ریالی از دیگر پروژه های شــاخص 

منطقه یک شهرداری نجف آباد است.

فرصت های ســرمایه گذاری ظرفیت های ســه گانه شــرق اصفهان، شهربازی 
شهررویاها، نمایشگاه بین المللی اصفهان و سالن اجالس سران اصفهان با حضور 

مدیران شهری و سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان، فرصت های ســرمایه گذاری ظرفیت های سه گانه 
شرق اصفهان، شــهربازی شهررویاها، نمایشــگاه بین المللی اصفهان و سالن 
اجالس ســران اصفهان با حضور معاون مالی و اقتصادی شــهرداری اصفهان، 
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان، مدیرکل راه  وشهرسازی استان 
اصفهان و سرمایه گذاران و سایر مدیران شهری بازدید و مورد بررسی قرار گرفت. 
محسن رنجبر، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید از 
شهربازی شهررویاها پیرامون چگونگی حمایت و پشتیبانی مدیریت شهری از 
سرمایه گذاران در مسیر تسهیل سرمایه  گذاری در کالنشهر اصفهان اظهارداشت: 
باید از تالش های مدیریت و پرسنل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان 
در راستای فعال سازی مناسب شــهر رویاها و مجموعه های تحت پوشش این 

شرکت تشکر و قدردانی کرد. 
وی افزود: موضع ما در حوزه سرمایه گذاری آن اســت که در حوزه تفریح مردم 
سرمایه گذاری ویژه ای انجام شــود و شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان از طریق جذب سرمایه گذار در 

رأس پیشبرد این کار قرار گیرد. 
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری اصفهان پیرامون بازدید از شــهربازی شهر 
رویاها بــا محوریت ســرمایه گذاری بیان کرد: ایــن بازدید بــه آن دلیل بود که 
ســرمایه گذاری که در حوزه بین الملل ارتباطات خوبی دارد فضای شــهربازی 
شهر رویاها، شرکت نمایشــگاه بین المللی و ســالن اجالس اصفهان در شرق 
اصفهان را ببیند و در تعامل این 3 مرکز مهم اصفهان در حوزه گردشگری اصفهان 
سرمایه گذاری ویژه ای از جمله پروژه چرخ و فلک تحت عنوان چشم اصفهان را به 

عنوان نماد جدید در حوزه گردشگری و تفریح در اصفهان دنبال کنیم. 
وی با بیان اینکه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان و مدیریت شهری 
حامی 100درصد جذب ســرمایه گذار است، خاطر نشــان کرد: می خواهیم همه 
اقدامات ارزشمند حوزه تفریح و گردشگری را از طریق بسترسازی برای حضور 
سرمایه گذاران بین المللی و قوی در حوزه مدیریتی داشته باشیم که امیدواریم با 
حضور افراد صاحب تجربه که دارای منابع و ارتباطات مناسبی هستند فضاهای 
قابل توجه برای کسانی که اصفهان را دوست دارند و عالقه مند به سرمایه گذاری 
در آن هســتند، فراهم شــود. وی با اشــاره به نیروهای فنی توانمند در شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی ســپاهان به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های 
آن، خاطرنشان کرد: این ســرمایه های مهم فنی توانمندی و قابلیت طراحی و 
اجرای ابرسازه های تفریحی در اصفهان، کشور و حتی منطقه را دارند که به دنبال 

فراهم سازی بستر آن هستیم. 

ضرورت فراهم سازی بستر سرمایه گذاری مناسب برای کسانی که به اصفهان 
عالقه مند هستند 

سیدامیرسامع، عضوی هیئت ییسه شورای اسالمی شهر اصفهان پیرامون رویکرد 

مدیریت شهری در حوزه سرمایه گذاری اظهارداشت: بحث توسعه شهر اصفهان 
از نظر نگاهی که به آینده برای اصفهان درحوزه های فناوری، گرشگری، تفریح و 
سرگرمی متصور است، می تواند توسعه شهر را با رعایت قواعدی که باید بر اصفهان 
در نظر گرفت تضمین کند. وی افزود: امیدوار هستیم چنین زمینه ها و بستری 
که در شرق اصفهان همچون فرودگاه اصفهان، شهربازی شهر رویاها، نمایشگاه 
بین المللی اصفهان و سالن اجالس سران وجود دارد، فضایی را برای اقدامات 

بسیار موثر و تعیین کننده به منظور رشد و تعالی شهر اصفهان ایجاد کند. 
عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شــهر اصفهان ادامه داد: امیدواریم بستر 
مناسبی برای سرمایه گذاری کسانی که به شــهر اصفهان و توسعه آن عالقه مند 

هستند، فراهم شود. 

پیشرفت المان های شرق می تواند به طور کامل آینده اصفهان را ترسیم کند 
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه  وشهرسازی استان اصفهان پیرامون رویکردهای 
توسعه ای در کالن شهر اصفهان گفت: از نمایشــگاه بین المللی اصفهان بازدید 
داشتیم، نقطه شــرق اصفهان نقطه  فوق العاده ویژه ای اســت که از نظر جذب 
سرمایه گذار و توسعه آینده شهر اصفهان به سمت شــرق اصفهان دیدگاه کامال 
مثبتی وجود دارد. وی افزود: المان هایی همچون نمایشگاه بین المللی اصفهان، 
مجموعه شهربازی شهررویاها و سالن اجالس سران و مکمل هایی که در راستای 

آنها ایجاد خواهد شد می تواند آینده اصفهان را به طور کامل و ویژه ترسیم کند. 
مدیرکل اداره راه وشهرسازی استان اصفهان بیان کرد: چیزی که فکر می کنیم در 
گذشــته در بخش غرب اصفهان همچون ناژوان و اراضی کوه صفه اتفاق افتاده 
می تواند در بخش شرق اصفهان در قالب طرح های نوین با رویکرد ویژه و خاص 

توسعه اصفهان پیگیری شود. 

می توان قاطعانه گفت که اصفهان در بین همه دنیا خاص است 
موسی حسین زاده، مدیرعامل شرکت پرامیس جنرال تردینک، مشاور و جذب 
سرمایه گذار خارجی در طرح های توسعه ای، توریستی و زیست محیطی در بازدید 
از مجموعه شهربازی شهر رویاها گفت: صحنه هایی را در طرح ها دیدم که ریشه 
اتفاقات و زمینه کارهایی است که می توانیم توسعه خوبی را در آن شاهد باشیم. 
مجموعه حاضر و شرایط موجود پتانسیلی دارد که می تواند ما را در بهترین های 
جهان قرار دهد. وی افزود: آنچه که من در اصفهان دیدم، با توجه به تجربیاتم باید 
گفت که در ایران کم نظیر است. امیدواریم با همت مدیران بتوانیم به همراه بخش 
خصوصی در این توسعه نقش بسزایی داشته باشیم. مشاور و جذب سرمایه گذار 
خارجی در طرح های توســعه ای، توریستی و زیســت محیطی با بیان آنکه در 
شرایط فعلی تحریمی حضور سرمایه گذاران خارجی مقداری با سختی مواجه 
شده اســت، ادامه داد: اگر تحریم را نادیده بگیریم باید گفت که سرمایه گذاران 
بزرگی طرفدار حضور در اصفهان هستند. ما سرمایه گذاران بزرگی را در جهان سراغ 
داریم که هنگامی که با آنها پیرامون شهرهای مختلف ایران صحبت می کنیم از ما 
خواهش می کنند که ابتدا به اصفهان بروند و امیدوارم با شرایط موجود بین المللی 
بتوانیم سرمایه گذاران خوبی را به اصفهان وارد کنیم. وی در ارزیابی فرصت های 
سرمایه گذاری موجود در شهربازی شــهر رویاها اظهارداشت: مدیریت شهری 
اصفهان به دنبال نوآوری و توســعه در قالب بخش خصوصی است. در کشور ما 
هنگامی که صحبت از توسعه می شود همه به دنبال سهم دولت می گردند درحالی 

که باید بخش خصوصی را در این حوزه به عنوان عنصر اصلی در نظر گرفت.

مدیرعامل یک شرکت خالق مطرح کرد:

کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از طرح سنگ در نمای ساختمان

مدیر منطقه ۱ شهرداری نجف آباد تشریح کرد:

جریان خدمت در منطقه یک شهرداری نجف آباد

بررسی فرصت های سرمایه گذاری شرق اصفهان  با حضور مدیران شهری و سرمایه گذاران؛

 ظرفیت های سه گانه شرق اصفهان آینده این کالن شهر را ترسیم می کند  

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
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