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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اصفهان اعالم کرد:

سرقت خاک در شرق اصفهان

رییس کل دادگستری استان :
 اولویت دستگاه قضایی 

 در مسائل اقتصادی
 تولید و اشتغال است

مدیرکل گمرک استان اصفهان:

صادرات گمرکات 
استان اصفهان از مرز 
یک میلیون تن گذشت

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان:
زمزمه  افزایش قیمت مرغ 
نباید موجب گران فروشی 

در بازار شود

 مدیر گروه سالمت جمعیت و خانواده 
مرکز بهداشت استان:

جمعیت سالمندان 
 ا ستان اصفهان به

 6۷0 هزار نفر رسید 

مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری خبر داد:

 اجرای بیش از 
68 هزار تن آسفالت 

در شهر اصفهان

روستایی قدیمی که قدمت دوهزارساله دارد؛
»طرق روِد« نطنز؛ تاریخی و 

چشم نواز

 چالش های ورزش  اصفهان؛
 از فرونشست تا پروژه های 

نیمه تمام
وعده های آقای 

مدیرکل
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رییس اتحادیه لوازم التحریر اصفهان:
 شکستن قیمت ها، تورم و تخلف را 

رقم می زند
سرپرست شورا های حل اختالف زندان های استان خبرداد:

 آزادی 802 زندانی با تالش شورای
 حل اختالف اصفهان

نگاهی که نو هست و نیست!
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان می گوید نسل جدید بافندگان فرش 

ضعیف هستند؛

شهرداری زرین شهر به استناد مجور شماره 180 مورخ 1401/5/10 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، یک قطعه زمین به مساحت حدودی 12 متر مربع واقع 

در شهرک حمل و نقل زرین شهر را جهت نصب کانکس و ایجاد سوپرمارکت به صورت اجاره به مدت یک سال را از طریق مزایده عمومی  و با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مزایده 5001093283000009 اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 

اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389433

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه مصوب ســال 1401 خود در نظر دارد عملیات  اجرای زیرسازی، لکه گیری، روکش آسفالت و سرعت گیر آسفالتی 

در معابر سطح شهر زرین شــهر را با اعتبار اولیه 13/787/240/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری  از طریق مناقصه عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مناقصه 2001093283000007 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 

اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 14 مورخ 1401/7/24 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389438

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 5 مورخ 1401/1/17 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، نسبت به واگذاری یک باب مغازه )سوپرمارکت( واقع 

در ترمینال مسافربری زرین شهر را به صورت اجاره به مدت یک سال را  از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

شماره مزایده 5001093283000008  اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389441

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 26 مورخ 1401/2/4 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، یک قطعه زمین واقع در زرین شهر خیابان امام شمالی 

کوچه شهید مهدیان را جهت پارکینگ وسائط نقلیه به صورت اجاره به مدت یک ســال را از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به شماره مزایده 5001093283000010  اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 

تاریخ انتشار تا ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389445

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان 1401/382/ش و 1401/359/ش در نظر دارد نسبت به :
فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان صاحب الزمان حد فاصل نواب صفوی و باغ برجی با متراژ زیر اقدام نماید

1- پالک شماره 9 به متراژ 212/30 متر مربع

2- پالک شماره 15 به متراژ 261/7 متر مربع

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 1401/7/28 جهت دریافت اســناد و آگاهی از شــرایط داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های 

مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند. 

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 522404۷1 

آگهی مزایده

علی پور بافرانی- شهردار چمگردان م الف: 1389449

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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تحرکات جریان صدر برای اعتراضات جدید
یکی از رهبران جریان صدر عراق از نزدیک بودن بازگشت اعتراضات مردمی در بغداد، پایتخت عراق طی 
چند روز آتی و گسترش آن در برخی از استان های مرکزی و جنوبی عراق خبر داد.به گزارش شفق نیوز، 
یکی از رهبران جریان صدر که نخواست نامش فاش شود، گفت که رهبری جریان صدر به صورت جدی، 
بازگشت اعتراضات مردمی در بغداد با گسترش آن در برخی استان های مرکز و جنوبی طی چند روز آتی 
را به ویژه با نزدیک بودن چهلمین روز درگذشت کشته شدگان تظاهرات منطقه الخضراء بررسی می کند.

وی افزود: جریان صدر شدت اعتراضات مردمی را بیشتر خواهد کرد تا مانع از این شود که چارچوب 
هماهنگی دولتی به ریاست محمد شیاع السودانی تشکیل دهد. جریان صدر اجازه این کار را نخواهد داد 
و حضور صدری ها در خیابان نزدیک است.این رهبر جریان صدر خاطرنشان کرد: تدارکات نهایی جهت 
بازگشت اعتراضات در حال انجام است و این اعتراضات کامال متفاوت از اعتراضات پیشین خواهد بود.

 
نخست وزیر عراق: 

در آستانه یک جنگ داخلی بودیم
نخست وزیر عراق اعالم کرد که در پی درگیری ها در منطقه الخضراء بغداد میان حامیان صدر و نیروهای 
امنیتی و گروه های مسلح؛ عراق در آستانه یک جنگ داخلی بود. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
در مصاحبه با جورج مالبرونو، روزنامه نگار و نویسنده فرانسوی و سردبیر روزنامه لوفیگارو درخصوص 
درگیری های خونین در منطقه الخضراء گفت: ما در آستانه یک جنگ داخلی  بودیم، اما دولت با حکمت 
و تدبیر هرچه تمام تر تالش کرد تا ما به سمت آن کشیده نشویم. دو طرف بر روی این امر حساب باز 
کرده بودند که دولت در کنار یک طرف می ایستد، اما من این تصمیم را گرفتم که هیچ طرفی در این نزاع 
نباشیم.وی افزود: طی ۲۴ ساعت درگیری شدید، من تمام امکاناتم را به کار گرفتم و تمامی تماس های 
ممکن را انجام دادم و دســتورات واضح، صریح و قاطعانه ای را به نیروهای امنیتی برای دور شدن از 
جنگ داخلی دادم و در این امر موفق بودیم. تصمیم من از اولین روز فعالیت دولتم این بود که طرفی در 
هیچ نزاعی نباشم و میانه روی و توازن را حفظ کنیم. من با ایمان راسخ اعتقاد دارم که ما باید از کشیده 
شدن به سمت خشونت دوری کنیم.الکاظمی همچنین گفت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر حقی در 
تشکیل دولت فدرال آتی دارد، اما او بعد از عقب نشینی فراکسیونش از پارلمان و روند سیاسی، مرتکب 

اشتباه شد و فرصت را از دست داد.
 

برلین: 

امنیت اروپای شرقی، امنیت آلمان است
وزیرخارجه آلمان با تاکید برروابط دوســتانه برلین و ورشو، امنیت اروپای شــرقی را ضامن امنیت 
آلمان دانست.»آنالنا بربوک« وزیر خارجه آلمان، در اظهارات خود در سفر به ورشو، بر »دوستی عمیق 
میان آلمان و لهســتان« تاکید کرد و امنیت اروپای شــرقی را امنیت آلمان دانست.به گزارش وبگاه 
نیوزاین جرمنی، وزیرخارجه آلمان با وعده حمایت از امنیت در اروپای شرقی، در جریان جشن سفارت 
آلمان در ورشو پایتخت لهستان به مناسبت روز وحدت آلمان، متعهد به حمایت از لهستان و تمام اروپای 
مرکزی و شرقی در مقابله با روسیه علیه اوکراین شــد و گفت: »ما در کنار شما خواهیم بود، همانطور 
که شما در زمانی که بیشتر به شما نیاز داشــتیم در کنار ما بودید.«پیش از این ورشو درخواستی برای 
گرفتن غرامت از آلمان به دلیل خسارت در جنگ جهانی دوم به ارزش ۱.۳ تریلیون دالر ارائه کرده بود.

آنالنا بربوک نیز  بار دیگر تاکید کرد آلمان به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد با اشاره به آنکه سخنان 
»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روســیه را در زمینه حمایت از کشورش با تمامی ابزار ها جدی تلقی 
می کند و نبایستی بگذاریم باج گیری شود،  گفت: »روسیه این سخنان را دعوت به تنش های بیشتر 
تلقی می کند.«پیش تر پوتین در سخنانی تلویزیونی گفته بود کشور های غربی یک نوع باج خواهی 

هسته ای را راه انداخته اند و اوکراین را به بمباران نیروگاه هسته ای زاپروژیا تشویق کرده اند.

 احضار کاردار سفارت ایران در لندن توسط وزیر خارجه انگلیس؛

دخالت و وقاحت انگلیسی!

وزیر امور خارجه انگلیس کاردار تهران در لندن را به  ایسنا
دالیلی مرتبط بــا اتفاقات اخیر در ایــران احضار و 

اظهارات مداخله جویانه ای را درباره ایران مطرح کرد.
به گزارش روزنامه اماراتی نشنال، وزارت امور خارجه انگلیس، مهدی 
حســینی متین، کاردار ایران در لنــدن را به دلیل آن چه »ســرکوب 
اعتراضات در ایران«  خوانده شده، به درخواست وزیر امور خارجه این 

کشور احضار کرد.
جیمز کلورلی، وزیر امــور خارجه انگلیس ادعاهایــی درباره اتفاقات 
اخیر ایران در پی مرگ مهسا امینی مطرح کرده و آن چه آن را خشونت 
توســط نیروهای امنیتی بر معترضان در ایران خوانده را تکان دهنده 

عنوان کرد.
کلورلی بــا مطرح کــردن اظهاراتــی مداخله جویانه گفــت: ما امروز 
دیدگاه مان را برای مقامات ایران روشن ساخته ایم؛ آن ها باید به جای 
مقصر دانســتن عوامل خارجی برای این ناآرامی، مسئولیت عملکرد 

خودشان را بپذیرند و به دغدغه های مردم خودشان گوش بدهند.
وی افزود: ما به همکاری با شرکای مان جهت پاسخگو کردن مقامات 

ایران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر  ادامه خواهیم داد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در مورد رویکرد 

برخی از کشورها به تحوالت اخیر داخل ایران  و اتفاق رخ داده در مورد 
مهســا امینی  گفت: همه اطالع دارند که در عالی ترین مقامات کشور 
از جمله شــخص آقای رییس جمهور به این موضوع  ورود کردند و با 
خانواده مهســا امینی تماس گرفتند و قوه قضاییه و وزارت کشور هم 

اعالم کرد که به وظیفه خود عمل می کنند.
وی در بخشی دیگر ار صحبت های خود در پاسخ به سوال مطرح شده 
گفت : دنیا در  موضوع حقوق بشر  وامدار فرهنگ و تمدن ایرانی است ، 
حقوق بشر از  ارزش های انقالب اسالمی است و بعد از انقالب اسالمی 
هم  حقوق زنان و حقوق بشــر جزو موضوعات مهم بوده است و زنان 
در حوزه های سیاسی و رسانه ای و فرهنگی حضور پر رنگی داشته اند.

سخنگوی امور خارجه در ادامه صحبت های خود در این ارتباط گفت: 
زنان در جامعــه ایران در عرصه هــای  مختلف سیاســی، اجتماعی 
اقتصادی و رســانه ای حضور دارند  و جمهوری اســالمی یک جامعه 
الگو و نمونه اســت، اقوام  نیز جزو بافت تشکیل دهنده جامعه ایران 
هســتند و جزو اقلیت ها در ایران نیســتند . اقوام بخشــی از ایران 
قدیــم و جدید و ایــران تاریخی و بزرگ هســتند، نــگاه قومیتی در 
 ایران مفهــوم پیدا نمی کند و رفتــار ایران در داخل کشــور  قومیتی و 

جنسیتی نیست .

ســخنگوی قــوه قضاییــه تصریح کرد: دســتگاه 
قضایی، طبقه بندی متمایزی براســاس دســته 
بندی های مختلف اغتشاشگران وقایع اخیر و نوع 
برخورد قانونی با آنان تدارک دیده و بر این اساس 
طبقه بندی مزبور برحســب نوع جرائــم ارتکابی و 
انگیزه های مرتکبین، آغاز شــده اســت.به گزارش 
خبرآنالیــن، دکتر مســعود ستایشــی تاکید کرد: 
براساس موازین شرعی و مقررات قانونی، کسانی 
که با علم و آگاهی و تمسک به برنامه ریزی قبلی، 
به بهانه فوت یک دختر هم میهن ما، با هدف اخالل 
و به آشوب کشــیدن جامعه، آتش به جان و مال و 
ناموس مردم و اموال عمومی و دولتی زده و برخی 
از مناطق کشور را ملتهب کرده اند پس از رسیدگی به 
پرونده های آنان در مراجع قضایی صالحه به کیفر 

اعمال فســاد انگیز و جرائم ارتکابــی خود خواهند 
رسید.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از دیدگاه 
دســتگاه قضایی، میــان برخی افرادی کــه در اثر 
هیجانات و التهابات رســانه ای وارد صحنه شده و 
ممکن است که در گوشــه و کنار اقدامی انجام داده 
باشــند با میدان داران و صحنه گردانان که بر طبق 
اسناد به دست آمده، وابسته به برخی سرویس های 
بیگانه هســتند، تفاوت قائل اســت، خاطرنشان 
ساخت: طبیعی اســت که برخورد دستگاه قضایی 
با گروه اول یعنی برخی جوانان هیجان زده، همراه 
با رافت و شفقت اسالمی خواهد بود و گرچه اقدام 
آنان مستلزم تنبه و تذکر است؛ اما نگاه اصالح گرایانه 
قوه قضاییه براســاس موازین اسالمی اقتضا دارد 
که با روشــنگری، تبیین و رعایت مهربانی، با آنان 

برخورد  شود.وی اظهار داشت: گرچه در این مرحله 
می بایست با انجام بررسی های الزم، دقیق و فنی، 
مشخص و معلوم شــود که در اثر افعال ارتکابی از 
سوی برخی آشوب طلبان، چه آسیب ها و صدماتی 
به جان و مال اشخاص وارد شده است و نسبت به 
آن اتخاذ تصمیم کرد ولی در هر حال، رویکرد رافت 
اسالمی و باز گذاردن مسیر برای جبران اشتباه برای 
جوانان پیش گفته، در بررســی ها و احکام صادره 

مورد توجه واقع خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه خبرداد:

طبقه بندی افراد بازداشت شده در وقایع اخیر

واکنش نماینده دائم ایران در سازمان ملل به بیانیه انتقادی گروهی از کشورها:

 ایران از موفق ترین و بهترین نمونه های ارتقای حقوق زنان است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل گفت: بر اساس چند اصل قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، دولت موظف است از حق آزادی بیان و 
اجتماعات مسالمت آمیز حمایت کند. با این حال، همانطور که رییس جمهور ما نیز تاکید کرد، خشونت و بی نظمی مخل امنیت و آسایش مردم بوده و حقوق ملت را نقض 
می کند.علی بحرینی اظهار کرد: در حالی که دولت در تالش برای برقراری نظم عمومی و بررسی روند است، درخواست داریم تا از صدور اعالمیه یا بیانیه عجوالنه توسط 
دیگران خودداری به عمل آید.وی در ادامه خاطرنشان کرد: رویکرد دوگانه و گزینشی و انتشار اطالعات نادرست، جعلی و گمراه کننده یکی از تهدیدهای جدی برای ارتقای 
حقوق بشر است. تحریک به خشونت، سخنان نفرت انگیز، بی نظمی عمومی و تروریسم در هیچ جامعه ای پذیرفته نیست.بحرینی اضافه کرد: ما از تالش های واقعی 
برای حمایت از حقوق زنان و دختران قدردانی و استقبال می کنیم. ایران یکی از موفق ترین و بهترین نمونه های ارتقای حقوق زنان است و شاخص های مختلف، به خوبی، 
پیشرفت چشمگیر زنان ایرانی در حوزه های آموزش، بهداشت، صنعت، اقتصاد و سیاست را نشان می دهد.وی در پایان اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران به طور جدی 
به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر متعهد بوده و برای ارتقای حقوق بشر مردم خود به ویژه زنان و دختران، فعاالنه با شورای حقوق بشر تعامل خواهد داشت.

خبر روز

وز عکس ر

پیشتازی »لوال داسیلوا« 
در انتخابات ریاست 

جمهوری برزیل

قدردانی مجلس خبرگان از »بیانات حکیمانه و تحلیل 
هوشمندانه« رهبر انقالب

برنا نوشت : مجلس خبرگان طی پیامی از بیانات و مواضع رهبر انقالب اسالمی در خصوص وقایع اخیر 
قدردانی و حمایت کرد.مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی از بیانات و مواضع روشنگرانه رهبر معظم 
انقالب، پیرو بیانات حکیمانه ایشــان درباره حوادث اخیر، قدردانی و اعالم حمایــت کرد. در این پیام 
آمده است: بیانات حکیمانه و تحلیل هوشمندانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای »دام ظله العالی« درباره حوادث اخیر، همچون همیشــه عالوه بر آگاهی بخشی و بصیرت 
افزایی، نقش برآب کردن نقشــه های دشــمنان این آب و خاک مقدس و القای حس امنیت، امید و 
آرامش به جامعه، تکلیف فتنه گران و وظیفه مردم به ویژه خواص و مسئوالن بخش های مختلف کشور 
در مواجهه با حوادث مشابه را نیز روشن کرد. مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی و اعالم حمایت از 
مواضع صریح و روشنگرانه رهبر معظم انقالب که همواره در راستای حفظ اسالمیت و جمهوریت نظام و 
تقویت عزت ملی ایران عزیز بوده است، افزود: برای معظم له سالمتی و طول عمر با برکت مسئلت کرده 
و به درگاه ایزد متعال برای وجود ولی فقیهی زمان شــناس و رهبری بصیر، حکیم، دانشمند و دشمن 

شناس، جبهه سپاس می ساید.
 

زاهدی وفا ، پس از »سه نوبت« بازشماری آرا ، وزیر نشد 
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس شورای اسالمی رای اعتماد نگرفت.در حالی که چند 
تن از نمایندگان در گفت وگو با برخی از خبرگزاری ها اعالم کردند که »محمدهادی زاهدی وفا« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شده اســت، پس از چند دقیقه جو مجلس تغییر کرد.به دلیل اختالف در شمارش 
آرا، سه نبوت آرای ماخوذه وزیر پیشنهادی کار مورد شمارش قرار گرفت و سرانجام محمد باقر قالیباف 
که ریاست مجلس را برعهده داشــت، اعالم کرد: او نتوانست از مجلس برای تصدی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی رای اعتماد کسب کند. براساس آرا اعالم شده، »زاهدی وفا« با ۱۳۶ رای موافق، ۱۲۵ رای 

مخالف و ۹ رای ممتنع وزیر کار نشد.
 

»زاهدی وفا«می گوید سرایدار خانه 100 میلیاردی است!
توســلی، نماینده مخالف وزیر پیشــنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای 
اعتماد به این وزیرگفت: رای فراکسیون به وزیر پیشنهادی منفی بود. در کمیسیون اقتصادی هم برای 
ایشان رای گیری نشد.کسانی که محرومیت را لمس کردن می فهمند محرومیت یعنی چه اموال آقای 
وزیر پیشنهادی باالی ۳هزار میلیارد تومان است؛ اما ایشان می گوید هزار میلیارد میارزد و من سرایدار 
هستم. بخش زیادی از اموال متعلق به برادر بیمارش بوده که به نام وی کرده و ۱۱سال است که ورثه آن 

درگیر دادگاه هستند.  
 

استاد دانشگاه شریف: 

قبال بارها به وزارت اطالعات گزارش داده ام که فالن معاون 
دانشگاه شریف جاسوس غرب است، ولی توجهی نشد

دکترمهدی گلشنی، استاد مشهور دانشگاه شریف در پاسخ به این سوال که دلیل اینکه دانشگاه شریف این 
مقدار مورد توجه است، چیست؟ گفت: اوال مقداری در مورد این دانشگاه اغراق می کنند ولی یک مقداری 
هم به دلیل این است که دانشجویان تیزهوش به دلیل مد یا هر چیز دیگری بیشتر به دانشگاه شریف 
می آیند تا اینکه به سراغ دیگر دانشــگاه ها بروند.تحقیقات مفصلی را دیده ام که غرب در حال کار کردن 
روی محیط ماست و در دانشگاه ها نیز نفوذ دارد؛ حتی قبال بارها به وزارت اطالعات گزارش داده ام که فالن 
معاون در دانشگاه شریف جاسوس غرب است، ولی اصال هیچ توجهی به آن نشد.بعد فرهنگی دانشگاه 

به شکل کلی فراموش شده و فقط سیاست و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. 

کافه سیاست

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی:

  »زن، زندگی و آزادی«
 سه شعار اصلی اسالم است 
مهر نوشــت : قائم مقام ســازمان تبلیغات 
اسالمی گفت : زمانی که دشمن صراحتا شعار 
خــود را تغییر می دهد و از حوزه سیاســی به 
حوزه تحوالت اجتماعی کــوچ می کند، چون 
می داند دیگــر بازی های دوم خــرداد فایده 
ندارد و مردم  فریب این بازی ها را نمی خورند. 
از این رو آنان از مسیر دیگری اقدام به اغفال 
مردم کــرده و آن موضوع مربوط به مســائل 

اجتماعی است.
مراسم رونمایی از پوستر رویداد ملی سبک 
زندگی بــا حضور حجــت االســالم روح ا...

حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی 
در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار 
شد.در ابتدای این نشســت حجت االسالم 
روح ا...حریزاوی به ایراد سخنرانی پرداخت و 
گفت: نخبگان فرهنگی فعالیت در حوزه سبک 
زندگی را جدی بگیرند؛ دهمین ســال است 
که از صدور این فرمــان رهبر انقالب می گذرد 
که معظم له نخبگان را به سبک زندگی توجه 
دادند و ایشان این ادبیات را در ادبیات گفتمان 
انقالب اسالمی وارد کردند.وی با اشاره به اینکه 
دشمنان در فتنه اخیر دنبال انقالب جنسیتی 
بودند، گفت: زمانی که دشمن صراحتا شعار 
خــود را تغییر می دهد و از حوزه سیاســی به 
حوزه تحوالت اجتماعی کــوچ می کند، چون 
می داند دیگر بازی های دوم خرداد فایده ندارد 
و مردم دیگر فریب این بازی ها را نمی خورند. 
از این رو آنان از مسیر دیگری اقدام به اغفال 
مردم کــرده و آن موضوع مربوط به مســائل 
اجتماعی است.قائم مقام سازمان تبلیغات 
اسالمی با بیان اینکه زن، زندگی و آزادی سه 
شعار اصلی اسالم اســت ،گفت: اسالمی که 
پیامبر آن به دســت بزرگ بانوی خود بوسه 
می زند و او را سیده النســاء عالمین معرفی 
می کند، اســالمی که رجس را از اهل بیت که 
محور آن زن است بر می دارد و اسالمی که یک 
زن علت غایی حرکت امامت و والیت می شود؛ 
دشمن با این ســالح به جنگ با اسالم آمده 

است و این حرکت راهبردی اوست.

بین الملل

نورنیوز خبر داد: 

توافق برای انتقال منابع ارزی 
آزادشده ایران به یک کشور 

همسایه
تنها مانع بــرای انتقال وجوه آزاد شــده ایــران در کره 
جنوبی، تعیین حســاب و بانک عامل مــورد پذیرش 
طرفین بود که این بانک هم در یکی از کشورهای منطقه 

تعیین شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
با تداوم گفت وگوهایی که با واسطه میان ایران و آمریکا 
انجام شد، بانک مرکزی یکی از کشــورهای منطقه به 
عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شــده ایران در 

کره جنوبی مورد توافق قرار گرفت.
»نورنیوز« روز شنبه از آزادسازی ۷ میلیارد دالر از منابع 

ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود.
مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان و آزادســازی منابع 
ارزی ایران در کشورهای خارجی، ماه ها قبل انجام شده 
بود ولی طرف آمریکایی پس از چند بار کارشکنی، اخیرا 

برای اجرای توافقات قبلی اعالم آمادگی کرد.
تنها مانع در این خصوص؛ تعیین حساب و بانک عامل 
مورد پذیرش طرفین بود که اخبار رسیده به »نورنیوز« 
حاکی است این بانک هم در یکی از کشورهای منطقه 

تعیین شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
در همین راستا؛ روز دوشــنبه رییس کل بانک مرکزی 
در پاســخ به ســوال خبرنگاری در خصوص جزییات 
خبر آزادســازی ۷ میلیارد دالر گفت: خوشــبختانه با 
هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه پیشرفت خوبی 
ایجاد شــده و در روزهای آینده خبرهای خوبی منتشر 

خواهد شد.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته برخی مقامات رسمی 
و رســانه های غربی با بیان این نکته که آزادسازی باقر 
نمازی در قبال رفع انســداد منابــع ارزی ایران در کره 
جنوبی نبوده ســعی کردند خبر آزادسازی وجوه ارزی 

بلوکه شده ایران در کره را به حاشیه ببرند.
»نورنیوز« از یک منبع مطلع امنیتی کسب اطالع کرد که  
»تبادل چهار زندانی در ایران بــا چهار زندانی در آمریکا 
به عالوه آزادســازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی« 
مورد توافق قــرار گرفته اما آزادی »باقــر نمازی« که به 
دالیل انسان دوســتانه انجام شــده، ارتباطی به توافق 

ذکر شده ندارد.
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رییس اتحادیه لوازم التحریر اصفهان:

شکستن قیمت ها، تورم و تخلف را رقم می زند
رییس اتحادیــه لوازم التحریــر اصفهان گفت: متاســفانه برخی مدارس، چندین ســال اســت 
نمایشگاه هایی برای فروش لوازم مدرسه برگزار می کنند که این امر به شاغالن رسمی این کسب و کار 
ضرر اقتصادی می زند.سید محمدرضا اعتصامی افزود: انتظار ما از مسئوالن آموزش و پرورش این 
است که جلوی برپایی این نوع نمایشگاه های غیرقانونی را بگیرند چراکه بسیاری از شاغالن در این 
عرصه در طول دو سال گذشته از کرونا آسیب دیدند و امسال نیز این نوع نمایشگاه ها به کسب و کار آن ها 
ضربه زده و موجب می شود با شکستن قیمت بازار در یک بخش، در سوی دیگر شاهد تورم و تخلف 
از قانون باشیم، به ویژه در فروشگاه های زنجیره ای که قیمت گذاری ضابطه ای ندارد.رییس اتحادیه 
لوازم التحریر اصفهان تاکید کرد: در طول دو سال گذشته از ۶۰۰ عضو این اتحادیه، ۸۵ نفر به خاطر عدم 
سود کافی این شغل را کنار گذاشتند که یکی از دالیل مهم آن برپایی همین نوع نمایشگاه ها و ضرر به 
کسب و کار های رسمی بوده است.اعتصامی گفت: از مواردی که در فروشگاه های خرد توسط اتحادیه 
رصد می شود، فرهنگی بودن کاال و اجتناب از فروش لوازم التحریر بی کیفیت، اما پر زرق و برق و گران 

است که تنها رقابتی بیهوده و چشم و هم چشمی میان دانش آموزان ایجاد می کند.
 

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان:

 زمزمه  افزایش قیمت مرغ نباید موجب گران فروشی
 در بازار شود

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه زمزمه های افزایش 
قیمت مرغ نباید موجب گران فروشی در بازار شود، گفت: در استان اصفهان روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن 
مرغ زنده کشتار می شود که این میزان مازاد بر نیاز استان است.امید شریفی در گفت وگو با ایسنا 
درباره برخی صحبت ها مبنی بر افزایش نرخ مرغ، اظهار کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن 
قیمت نهاده ها، دامداران و مرغداران افزایش هزینه هایی را متحمل شدند، البته دولت در ابتدای کار 
نقدینگی آنها را از طریق بانک کشاورزی تامین کرد، منتها مجموعه اتحادیه های صنفی گوشت قرمز 
و مرغداران معتقدند که قیمت تمام شــده آنها بیش از این کمک هاست.وی توضیح داد: به همین 
منظور این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور و کمیسیون قیمت گذاری مستقر در وزارتخانه، در حال 
بررسی است، اما آنچه مبنای کار نظارتی ما در بازار است، همان قیمت های مصوب قبلی ۵۹ هزار و 
۸۰۰ تومان برای مرغ است و اگر به جمع بندی برای افزایش قیمت مرغ برسیم، بعد از طی مراحل 
قانونی، اعالم عمومی خواهد شد.معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
تاکید کرد: زمزمه های افزایش قیمت مرغ نباید موجب گران فروشی و اجحاف به مصرف کننده و 

مردم در بازار شود.

تا پایان شهریور امسال صورت گرفت؛

تولید بیش از 1/2 میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
نیروگاه حرارتی اصفهان در نیمه نخست امسال بیش از ۱/۲ میلیارد کیلووات ساعت، انرژی الکتریکی 
به شبکه سراسری برق انتقال داد.معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه اصفهان با بیان اینکه تا پایان 
شهریور امسال دو میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۸۹۱ هزار کیلووات ساعت، انرژی الکتریکی خالص تولیدی 
به شبکه سراسری برق کشور منتقل شده، گفت: از این میزان ۴۵۹ میلیون و پنج هزار کیلووات ساعت 
برق در شهریورماه تولید و به شبکه سراسری منتقل شده است.حسین امنیه افزود: این میزان تولید 
نسبت به پارسال بیش از ۶۷ درصد افزایش داشته است.نیروگاه اصفهان با پنج واحد بخاری مولد 
برق با ظرفیت های متنوع و مجموع ظرفیت نامی ۸۳۵ مگاوات برق در جنوب غربی شهر اصفهان و 

در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است.

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان می گوید  نسل جدید بافندگان فرش ضعیف هستند؛

نگاهی که نو هست و نیست!

دبیرکمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای توسعه و 
بازاریابی فرش ابتدا باید خودتحریمی ها را از این محصول حذف کنیم تا 

بتوانیم امکان صادرات فرش را فراهم آوریم.
سحر امینی درباره اینکه برای توسعه و بهبود فرش دستباف چه اقداماتی 
ضرورت دارد، اظهار کرد: متاسفانه فرش همانند بسیاری از محصوالت 
ایران مــورد تحریم های آمریکا قرار گرفته و گرایش فرش دســتباف از 
صادرات خارج شد و دچار مشکالت عمده ای برای فروش این محصول 
در دنیا شــدیم، اما امروز نه تنها آمریکا ما را تحریم کــرده، بلکه قوانین 
بازدارنده داخلی همچون پیمــان ارزی، تعهدات ارزی برای حوزه فرش 
و صنایع دستی موجب خودتحریمی شده است، همچنین در بازگشت 
این محصول به کشور مقصد، فرش های برگشتی نیز مشمول قوانینی 

می شوند.
وی با بیان اینکه بافندگان فرش مورد حمایت قرار نمی گیرند و به لحاظ 
بیمه و تامین اجتماعی دچار مشــکل هســتند، افزود: متاسفانه چون 
تصور می شود بافندگی فرش، شغل پایینی است، این امر موجب شده 
تا میزان تقاضای جدید برای بافندگی کاهش یابد و عمال تولید فرش با 
کمبود بافنده روبه رو شده است، چراکه کار فرهنگی در این زمینه صورت 

نگرفته است.

به عقیده دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، بافتن فرش 
و هنر ایجاد فرش های خاص چیزی اســت که از دســت بافندگان برتر 
برمی آید که متاسفانه بافندگان فرش در دوران جدید در حال از بین رفتن 
هستند و بسیاری از آنها یا دیگر فعالیت ندارند یا در رده های سنی باال قرار 

دارند و جایگزینی برای آنها نیست.
وی تاکید کرد: برای توسعه و بازاریابی فرش ابتدا باید خودتحریمی ها را 
از این محصول حذف کنیم تا بتوانیم امکان صادرات فرش را مهیا کنیم، 
همچنین موانع صادراتی فرش را حذف کنیم، چراکه رقبای ما در دنیا سهم 
ما را از بازار خواهند گرفت و دنیا صبر نمی کند که ما مشکالت قوانینی خود 
را رفع کنیم و رقبا به سرعت جای ما را در بازارهای جهانی فرش می گیرند 

و در این شرایط سهم اندکی از فروش خواهیم داشت.
امینی تصریح کرد: شاید بتوان با رفع خودتحریمی ها کمک به افزایش 
صادرات و بازاریابی بیشتر کنیم و دولت در این زمینه نقش کلیدی بر عهده 
دارد و می تواند با برداشــتن موانع خودتحریمی در این زمینه تسهیلگر 
باشد.به عقیده دبیر کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان، ای 
کاش قوانین به صورت یکپارچه نبود، چراکه برخی شــهرها مزیت های 
نسبی ندارند؛ مثال مزیت نسبی استان اصفهان با داشتن حدود ۲۰۰ رسته 
صنایع دستی و چندین سطح طبقه بندی و گرایش های تخصصی فرش، 

حوزه صنایع دستی و فرش است، بنابراین یک عامل خارجی ما را مشمول 
صادرات سخت تر می کند و برای شهرهایی که مزیت های نسبی آنها این 

محصوالت است، این مشکالت در اقتصاد آنها بیشتر نمود پیدا می کند.
وی تاکید کرد: خودتحریمی و بروکراســی سخت اداری موجب شده تا 
دچار مشکالت صادراتی در حوزه فرش شویم، بنابراین نقش دولت حذف 
موانع صادراتی برای ارزآوری این صنایع به داخل است، همچنین برای 
استان هایی که مزیت های نسبی آنها این صنایع است باید با نگاه استانی 

به آنها، برمبنای این توانایی ها اقدام شود.
به گفته امینی، امروز نسل جدید فرش در حوزه بافندگان ضعیف است، 
چون تصور می شود این حرفه، شغل پایینی اســت. بنابراین بافندگان 
جدید به این حوزه گرایش پیدا نمی کنند و این یکی از معضالت صنعت 

فرش است.
وی تاکید کرد: نسل جدید به دنبال طرح های نوین است، بنابراین این 
طرح ها باید جای طرح های قدیمی فرش را بگیرد و هر چقدر نسل جدید 
در قالب حرکت های استارت اپی در حوزه فرش ورود پیدا کنند، خالقیت 
و نوآوری به سمت فرش های قوی تر و بهتر و مورد سلیقه بازارهای جهانی 
خواهد رفت و به طور قطع این فرش ها راحت تر در دنیا طالب پیدا می کند. 

در این شرایط اقتصاد فرش دستباف در کشور تکان خواهد خورد.

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: صادرات گمرکات 
استان اصفهان در شش ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ به 
میزان یک میلیــون و ۹ هزار و ۹۳۴ تــن کاال با ارزش 
۶۷۳ میلیــون و ۴۷۵ هــزار دالر بوده است.رســول 
کوهســتانی پزوه درخصــوص آمار صادرات اســتان 
اصفهان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱  اظهار کرد: صادرات 
گمرکات استان در شــش ماهه نخست سال  ۱۴۰۱ به 
میزان یک میلیون و ۹ هزار و ۹۳۴ تن کاال با ارزش ۶۷۳ 

میلیــون و ۴۷۵ هزار دالر بوده که در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش، ۱۲ درصد رشد داشته 
است.وی اقالم صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۶۲۶ 
نوع برشمرد و در خصوص عمده محصوالت صادراتی 
در نیمه نخســت ۱۴۰۱ گفت: چدن آهن و فوالد ۲۶۷ 
میلیون دالر با سهم ۴۰ درصد، محصوالت پتروشیمی 
۱۱۲ میلیون دالر با سهم ۱۷ درصد، محصوالت لبنی ۵۶ 
میلیون دالر با سهم هشــت درصد، محصوالت از آهن 
و چدن ۵۰ میلیون دالر با ســهم هفــت درصد و فرش 
ماشینی و دستباف ۴۸ میلیون دالر با سهم هفت درصد 
را به خود اختصاص داده است.مدیرکل گمرک استان 
اصفهان تعداد کشــور های هدف صــادرات را از طریق 

گمرکات استان ۸۳ کشور برشمرد و تصریح کرد: طی 
این مدت ارزش صادرات به عــراق ۲۶۵ میلیون دالر، 
پاکســتان ۱۱۹ میلیون دالر، ترکیــه ۶۳ میلیون دالر، 
افغانســتان ۴۲ میلیون دالر و ارمنستان ۳۳ میلیون 
دالر بوده است.کوهستانی پزوه با اشاره به پنج مبادی 
گمرکی صادراتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ۶۷۳ 
میلیون دالر صادرات اســتان اصفهان طی شش ماهه 
سال ۱۴۰۱ از طریق گمرک اصفهان ۳۸۵ میلیون دالر، 
گمرک کاشــان ۱۸۲ میلیون دالر، گمرک اختصاصی 
ذوب آهن ۷۷ میلیــون دالر، گمرک اختصاصی فوالد 
مبارکه ۲۵ میلیون دالر و گمرک تجاری فرودگاه شهید 

بهشتی پنج میلیون دالر انجام شده است.

مدیرکل گمرک استان:

صادرات گمرکات استان اصفهان از مرز یک میلیون تن گذشت

خبر روز

 نسل جدید به دنبال طرح های نوین است، بنابراین این 
طرح ها باید جای طرح های قدیمی فرش را بگیرد. هر 
چقدر نسل جدید در قالب حرکت های استارت اپی در 
حوزه فرش ورود پیدا کنند،خالقیت و نوآوری به سمت 
فرش های قوی تر و بهتر و مورد سلیقه بازارهای جهانی 
خواهد رفت و به طور قطع این فرش ها راحت تر در دنیا 

طالب پیدا می کند

مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا مطرح کرد:

روند افزایشی آفت کرم گلوگاه در سال های اخیر
مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا  گفت: آفت کرم گلوگاه و همچنین عواملی مانند 
سرمازدگی در سال گذشته خسارت سنگینی به باغ های انار این شهرستان وارد کرد که به طور میانگین 
۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می شود.عبدا... دانایی با بیان اینکه امسال سرمازدگی نسبت به سال قبل، کمتر 
بود و میزان تولید انار در شهرضا مقداری باالتر رفت، افزود: امسال میزان آلودگی باغ های انار به آفت کرم 
گلوگاه با توجه به برخی اقدامات انجام شده به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزیابی می شود.وی 
با بیان اینکه امسال برداشت حدود ۲۴ هزار تن انار از باغ های شهرستان شهرضا پیش بینی می شود، 
تصریح کرد: آفت کرم گلوگاه در سال های اخیر روند افزایشی داشته است که از جمله دالیل آن می توان 
به تغییر اقلیم، زمستان های بدون برف و یخبندان، گرم شدن هوا، خشکسالی، جمع آوری نکردن میوه 
های آلوده و رعایت نکردن بهداشت باغ ها اشاره کرد.دانایی با اشاره به احداث بی رویه باغ های انار در 
برخی مناطق، افزود: بهداشت باغ در برخی از آنها رعایت نمی شود و حتی سم پاشی کردن درختان می 

تواند اثر معکوس داشته باشد زیرا دشمنان طبیعی آفت کرم گلوگاه را کاهش می دهد.

پیچ جدید پیش روی وام مسکن روستایی
پرداخت وام مسکن روستایی منوط به تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان 
شده است؛ البته مسئوالن بنیاد پیگیر هستند تا قبل از تایید شورای نگهبان، از حساب ملی مسکن برای 
پرداخت این وام استفاده شود.به گزارش ایسنا، حدود یک ماه )۱۵ شهریور( از ارائه ضوابط پرداخت 
وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک ها می گذرد. این اتفاق پس از آن افتاد که به دنبال 
تعلل در ارایه ضمانت نامه نرخ سود این تسهیالت، هیئت وزیران به این مسئله ورود کرد و دستور به 
اعطای وام داد.اما در حالی که انتظار می رفت چند روز پس از ارائه ضوابط وام مسکن روستایی از سوی 
بانک مرکزی به ۹ بانک عامل پرداخت وام آغاز شود، حاال مانع جدیدی بر سر این راه این تسهیالت 
قرار گرفته است.آنطور که مسئوالن بنیاد مسکن می گویند پرداخت یارانه وام مسکن روستایی از محل 
صندق ملی مسکن خواهد بود که باید اساســنامه آن به تایید شورای نگهبان برسد.در این خصوص 
سیدرضا حمیدی،مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن  به ایسنا گفت: اساسنامه صندوق ملی 
مسکن باید به تایید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن روستایی 
را بر عهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در اختیار 
وزیر راه و شهرسازی است، یارانه پرداخت شود. از سوی دیگر شنیده می شود تایید اساسنامه صندوق 
ملی مسکن منوط به تعیین مدیرعامل این صندوق توسط هیئت امناست. در این زمینه  با حکم رستم 
قاســمی ، وزیر راه و شهرسازی رییس هیئت عامل صندوق ملی مســکن منصوب و مسعود رهنما 
عهده دار این سمت شد.بنابراین گزارش، بیش از ۱۰ ماه )۲۵ آبان ۱۴۰۰( از مصوبه افزایش تسهیالت 
مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان می گذرد؛ اما هنوز فرآیند پرداخت این وام شکل اجرایی 

به خود نگرفته است.

با اجرای روش های نوین آبیاری؛

شهرستان آران و بیدگل پایتخت پسته استان شد
با اجرای روش های نوین آبیاری، آران وبیدگل پایتخت تولید پسته در استان شده و این محصول به 
شرق اسیا و اروپا صادر می شود.مدیر جهادکشاورزی شهرســتان آران وبیدگل گفت: یک سوم از ۱۱ 
هزار هکتار باغ پسته استان اصفهان در این شهرستان واقع شده که امسال دو هزار و ۸۰۰ هکتار از این 
باغ ها به مرحله باردهی رسیده است.علی محلوجی پیش بینی کرد تا پایان مهرماه ۴ هزار و ۳۰۰ تن 
پسته خشک از رقم های اکبری، کله قوچی، آقایی، اوحدی و فندقی از باغ های استان برداشت شود.

وی، روش آبیاری ۶۰ درصد از باغ های این شهرستان را آبیاری نوین برشمرد و گفت: تالش می شود 
تمام باغ های این منطقه به روش های نوین آبیاری مجهز شود. 

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از اختصاص ۳۰ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان 
اصفهان خبر داد.میثم مداحی گفت: دستگاه های متولی با اولویت بندی ظرفیت ها و بررســی دقیق و کارشناسی طرح های معرفی شده نسبت به جذب سریع با 
اثربخشی باال و بهبود در شرایط اقتصادی مردم اقدام کنند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع این 
بندب بر اساس شاخص های جمعیت و نرخ بیکاری بین استان ها و شهرستان ها تخصیص پیدا می کند.به گفته وی، تخصیص این اعتبارات در هر استان با اولویت 
مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت های خالق و دانش بنیان و تعاونی هاست.مداحی خاطرنشان کرد: این اعتبارات به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای 
بند»ب « ماده ۸۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی ابالغ شده است.وی بیان 
کرد: مدل و مبنای توزیع و همچنین سرمایه گذاری صورت گرفته از این تسهیالت باید به صورت عادالنه و براساس ظرفیت های شهرستان ها و همچنین لحاظ  کردن 
شاخص های اقتصادی همچون نرخ بیکاری صورت پذیرد تا حداکثر استفاده از این تسهیالت به نفع مردم محقق شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان، توجه به طرح های دانش بنیان به عنوان یکی از اولویت های مهم سرمایه گذاری در راستای تحقق شعار سال را مهم دانست و گفت: استان اصفهان در زمینه 

ایجاد و شکوفایی طرح های دانش بنیان از ظرفیت باالیی برخوردار است و این مهم نیازمند نگاه مدیران و حمایت جدی تر آن ها از این طرح هاست.

اختصاص 30 هزار و 104 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به استان اصفهان

پشت بام های 
طالیی »خرو«

خرو، شــهری سرســبز و ییالقی 
است که در ۱۸ کیلومتری نیشابور 
قــرار دارد. وجــود ۴۰۰ هکتار باغ 
آلو این شــهر را به یکی از برترین 
قطب های کشاورزی و بزرگ ترین 
تولید کننده و صــادر کننده آلو در 
کشــور تبدیل کرده است. کیفیت 
باالی این محصول در خرو موجب 
شده به این روستا لقب پایتخت 

آلو بخارای ایران داده شود.

وز عکس ر

تا پایان سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ثبت شد؛

 14 درصد سد زاینده رود
 پر است

براساس آخرین آمار اعالم شــده توسط دفتر 
مطالعات پایه منابع آب، از ابتدا تا پایان ســال 
آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، حجم آب پشت سد زاینده رود 
به ۱۷۴ میلیون مترمکعب رســیده که برابر ۱۴ 
درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته 
۲۳ درصد کاهش را ثبت کرده است. براساس 
آخرین آمار اعالم شــده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا  سی ویکم 
شهریورماه، ارتفاع کل ریزش های جوی کشور 
معــادل ۲۰۳.۹ میلی متر اســت. ایــن مقدار 
بارندگی نســبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت )۲۴۹.۳ میلی متر( ۱۸ درصد کاهش 
و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۱۵۷.۷ 
میلی متر( ۲۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین میزان بارندگی تجمعی استان اصفهان 
از ابتدای سال آبی ۱۱۱.۲ میلی متر بوده که نسبت 
به ســال آبی گذشته شــش درصد و متوسط 
درازمدت ۲۸ درصد کاهش داشته است.میزان 
کل خروجی سدهای کشور از ابتدا تا پایان سال 
آبــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۳۰.۶۷ میلیــارد مترمکعب 
بوده و نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش 
یافته است. در مدت زمان مشابه سال گذشته 
میزان کل خروجی ســدهای کشــور ۳۷.۲۷ 
میلیارد مترمکعب بوده است. میزان کل ورودی 
آب به ســدهای کشــور، پنج درصــد افزایش 
داشــته و ۳۰.۷۳ میلیارد مترمکعــب در بازه 
زمانی ابتدای ســال جاری تا این تاریخ است. 
همچنین حجم فعلی آب موجــود در مخازن 
۱۹.۲۲ میلیارد مترمکعب اســت که در ســال 
گذشته ۱۹.۳۴ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت 
به سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. 
با توجه به اینکه ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ 
میلیارد مترمکعب بوده، اکنون پرشدگی سدها 
به ۳۹ درصد رسیده است.براساس این گزارش، 
موجودی مخزن ۲۰ سد در کشور کاهش داشته 
که از این بین می تــوان به کاهش ۳۴ درصدی 
حجم »ســد ۱۵ خرداد« در حوضــه قمرود و  
کاهش ۵۱ درصدی حجم سدهای چاه نیمه در 

استان سیستان وبلوچستان اشاره کرد.

عکس: ایرنا
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روستایی قدیمی که قدمت دوهزارساله دارد

»طرق روِد« نطنز؛ تاریخی و چشم نواز

آداب و رسوم مردم طرق رود؛

 از آتش افروزی و جل جالنی تا شیره پز ی در خانه ها

طرق  رود شهری در شهرستان نطنز استان اصفهان است. شهر کوهپایه ای طرق رود دارای آثار باستانی و 
تاریخی فراوانی است که برای نمونه می توان به قلعه خشتی دوره اشکانی با بیش از ۲۲۰۰ سال قدمت اشاره 
کرد. قلعه طرق رود از بناهای باستانی زیبا و باشکوهی است که با وجود پیشینه تاریخی و زیبایی خاص خود 
از آثار ناشناخته استان اصفهان به شمار می  رود. این قلعه بر روی صخره  ای بزرگ و دراز که کمر نامیده می 
شود ساخته شده و قرار گرفتن بر روی این بلندی، بر عظمت و شــکوه این بنای زیبا افزوده است؛ به گفته 

مردم محل، تا حدود بیست سال پیش در این قلعه سکونت رایج بوده است.
تاریخ درست بنای این دژ عظیم مشخص نیست؛ اما کارشناســان میراث فرهنگی آن را به زمان اشکانیان 
نسبت می  دهند. فرم مهندسی و معماری همسان و یک شکل، یکپارچه بودن مصالح ساختمانی و شکل 
بیرونی بنا، بیانگر معماری واحد در ساخت این قلعه است. این قلعه که بر روی صخره ای بزرگ به بلندای ۸ 
الی ۱۲ متر از پیرامون خود بنا شده در سی هزار مترمربع مساحت دارای بیش از چهارصد اتاق، دهلیز و راهرو 
است. این قلعه که به  خاطر وســعت زیاد خود، به  صورت دهکده  ای دربست درآمده ، در سه طبقه ساخته 

شده ، اما در برخی نقاط تا پنج طبقه نیز افزایش می  یابد.
قلعه متشکل از کوچه شرقی و غربی طویلی به طول تقریبی چهل متر است و گویا به هنگام ایجاد آبادی اولیه 
طرق  رود، ازساختمان  های قلعه و راهرو آن الگوبرداری شده است. راهروی قلعه که از سنگ الشه و خشت 
و گل بنا شده در بسیاری از قسمت  ها سرپوشیده بوده و در میانه مسیر راهرو، پلکان  های طبقه باال قرار دارد. 
اوایل راهروی اصلی بدون سقف است که به منزله میدان کوچکی است و چاه آب قلعه در گوشه آن به چشم 
می  خورد، این چاه از طریق تونل به قنات بزرگ طرق راه داشته و آب مورد نیاز قلعه را تامین می  کرده است.

قلعه دارای ۴۴۰ اتاق بوده که این اتاق  ها همگی از خشت و گل و تیر چوبی بنا شده و بیشتر آنها به مرور زمان 
ویران شده است. دیوار ضخیم قلعه از سنگ الشه ساخته شده و فقط در اطراف در ورودی آن کمی آجر به 
کار رفته است.در بنای این قلعه دو گونه معماری دیده می  شود، در بخش شمالی بیشتر خانه  ها دارای پله  
های مناسب و اتاق  های نسبتا بزرگ است که برای سکونت مناسب بوده و در طبقه زیرین انبار ساخته شده 
است، در برخی نقاط نیز قفسه  بندی برای سیلو کردن غالت و ادویه دیده می  شود. در بخش جنوبی قلعه 
اغلب خانه  ها کوچک هستند و اتاق  ها به انبار یا مغازه  های جمع آوری غالت شباهت دارند و در کل مجموعه 
اتاق  های این بخش بیشتر شبیه یک بازار بزرگ و تودرتو است.شکل همسان اتاق  ها، تقسیماتی که در کف 
و زیرزمین آنها در بخشی از قلعه وجود دارد و خمره  هایی بزرگ که در قدیم وجود داشته و قطر برخی به یک 
متر می رسیده، بیانگر این مطلب اســت که این قلعه در برهه  ای از زمان بیشتر برای محافظت و انبار کردن 

محصوالت کشاورزی و غالت استفاده شده است.
دروازه ورودی این قلعه در ضلع غربی و در میان دیواری محکم و آجری به پهنای یک متر که اتاق نگهبان، 
در باالی آن قرار دارد ساخته شده است؛ اتاق نگهبان توسط روزنه ای به بیرون دید دارد و نگهبان به راحتی 

می  تواند فرد را شناسایی کند. درب قلعه نیز از سنگی یکپارچه با روزنه  ای در باالی آن، ساخته شده است.
همانطور که ذکر شد محل زندگی قلعه  بان در طبقه فوقانی قلعه و محل تهیه آتش  های مورد نیاز جهت دفع 

حمله دشمنان قرار گرفته و در زمان حمله بر سر دشمنان آتش ریخته می  شده است. قلعه همچنین دارای 
برج های دیده  بانی بوده که تفنگچیان در این مکان  با اســتفاده از میدان دید بسیار وسیع، مراقبت از قلعه 

را بر عهده داشتند.
در یک سوم انتهایی قلعه که بر روی ســطحی صاف قرار گرفته، میدانی کوچک ایجاد کرده  اند که این قلعه 
را به دو بخش باالیی و پایینی تقســیم می  کند. در گوشه شمال شرقی این میدان چاهی عمیق وجود دارد 
که در دل سنگ حفر شده است و بر روی آن چرخ چوبی چاه قرار دارد؛ این چاه که به سبکی خاص و با پالن 
چهارگوش تراشیده شده احتماال برای ورود و خروج اضطراری از قلعه، مورد استفاده قرار می گرفته است. 
در واقع این چاه به اتاقی بزرگ به مساحت تقریبی ۲۰ متر مربع راه دارد که در دل سنگ کنده شده است؛ این 
اتاق که شکلی نامنظم دارد، دارای سکوهای بزرگ و کوچک است که کاربری آنها مشخص نیست؛ ورود به 

این اتاق از سمت شرق قلعه هنوز میسر است.
بخشی از دیواره  های سمت شرقی این قلعه، بر اثر سقوط صخره  ها فرو ریخته که شاید بر اثر زلزله یا دلیل 
دیگری اتفاق افتاده است. در دیواره صخره  های شرقی قلعه طرق  رود، سوراخ  هایی دیده می  شود که توسط 
انسان ایجاد شده، ورود به برخی از آنها آسان است و برای نگهداری دام استفاده می  شود. ظاهرا در قدیم 
این حفره  ها به هم راه داشته و یک طویله و انبار علوفه بزرگی را در دو طبقه  در زیر قلعه ایجاد کرده بوده که 
به هم راه داشته و حتی به بخش مسکونی قلعه نیز دسترسی داشته؛ اما به مرور زمان راه  های ارتباطی این 

قسمت از بین رفته است.
نیمی از مالکان این قلعه بزرگ، زنان طرق هستند که خانه  های این بنای بزرگ به عنوان مهریه یا جهیزیه 
آنان ثبت شده است؛ این نکته نیز در میان مردم شــهرت دارد که زنان طرق، در توافق  نامه به شرط تعمیر و 
نگهداری اصولی و شایسته، از مهریه خود دست کشیده و این بنای زیبا را به سازمان میراث فرهنگی سپرده  
اند. در گذشــته هر محله به یک طایفه خاص اختصاص داشــته و مغازه  های مختلف، تنور نانوایی و... در 

محوطه قلعه، نیاز اهالی را برای زندگی تامین می کرده است.
وجود چاهی در وسط قلعه به همراه تونل  های حفر شده که به محله های مختلف طرق و مسجد جامع منتهی 
می  شده است، مورد استفاده مردم در زمان حمله دشمنان بوده، به طوری که مردم در چنین شرایطی خود 
را به تونل  ها و سپس به قلعه می  رســاندند. وجود چنین معابر زیرزمینی در دل تپه  ای سنگی خود امری 
بسیارمهم و در خور توجه است. یکی دیگر از این ویژگی  ها، دارا بودن انبارهای زیرزمینی دو طبقه حفر شده 

در دل سنگ برای نگه  داری غالت است.
این قلعه به شکل قلعه ایزدخواست است و به احتمال زیاد، هم دوره با آن ساخته شده ولی از نظر ابعادی 
کوچک  تر از آن اســت، همچنین با ارگ بم از دوره اشکانی نیز، هم دوره اســت. در حال حاضر این قلعه به 

 صورت متروکه در آمده است.
درخت چنار ۱۴۰۰ساله، مسجد جامع دوره ایلخانی، دریاچه طرق و چهار سامون و حمام هانی که از جاذبه  

های گردشگری طرق به  شمار می  روند، مورد عالقه هموطنان است.

یکی از رسوم مردم این منطقه که مربوط به دی ماه است این است که در شب های هفدهم، هجدهم و 
نوزدهم دی ماه کودکان در دسته های مختلف جمع می شوند و هر دسته دریکی از تپه ها و بلندی های آبادی 
بوته و خار و هیزم را که از پیش جمع کرده اند، آتش می زنند به طوری که شــعله های آتش سراسر آبادی را 
روشن کند. آنها معتقدند روشنایی اگر به درخت ها برسد آن  سال میوه و سردرختی بیشتر می شود و آفات از 
بین می رود. برخی به نیت آنکه درختان میوه بیشتری بدهند به قبرستان رفته و سنگ های کوچک و بزرگ 
جمع می کنند و به شاخه های درختان می آویزند. در مراســم آتش افروزی بعد از خاموش شدن آتش ها 
و تاریکی، اهالی دوباره به ده برمی گردند و به یک نفر توبره بزرگی می دهند تا در آن از اهالی هدیه بگیرد. 
اغلب توبره داران به حالت گروهی به در خانه ها می روند، گاهی دسته ها باهم برخورد می کنند و باهم درگیر 

می شوند تا یکی پیروز شود.

چله بزرگ و چله کوچک
در مرز طرق رود برای زمستان تقسیم بندی مخصوصی دارند. ده روز اول زمستان و چهل روز بعد از آن را چله 
بزرگ و بیست روز بعدی را چله کوچک می دانند و به ده روز بعد امن و بهمن می گویند. از ده روز باقی مانده 

هفت روز سرما پیرزن و سه روز سرما عجوزه است.
در طرق رود چله از دهم دی ماه شروع می شود و تا بیستم بهمن ادامه دارد. این چهل روز را به چهار قسمت 
تقسیم کرده اند که هر قســمت ده روز اســت و هر ده روز نامی دارد: ده روز اول را چله بزرگ یا چله قوس 
می نامند. ده روز دوم را چله کوچک و ده روز سوم را چله برزگر و ده روز چهارم را چله جوال می نامند. در این 
مدت بنا به رســم محل، برزگران به خانه مالکان می روند و برف بام ها را پایین می ریزند. در آن روز همسر 

مالک خانه آش می پزد تا بعد از پارو کردن برف ها از این آش میل کنند.

 شب اسبند رعینی
رسم دیگری که در کاشــان و اطراف آن در اسفند ماه هر سال برگزار می شــود، جشن شب اول اسفند ماه 
اســت.در این منطقه ماه را سی روز محاســبه می کنند و برای گرفتن جشن شــب اول اسفند قرار جشن 
می گذارند. از یک ماه تا چهل روز پیش از اســفند قرار می گذارند که در یک روز و یک شب همه اهل آبادی 

شب اسفند بگیرند.
مردم طرق رود و اطراف آن ماه های سال را 3۰روز حســاب می کنند و یک سال را 36۰روز و حساب 5 روز 

باقی مانده را جدا نگه می دارند و آن را پنجه می نامند. به این ترتیب، بیست و پنجمین روز بهمن ماه تقویم 
رسمی، شب اول اسفند است که آن را شب اسبند رعینی یا زراعتی می نامند و عقیده دارند هر سال ده پانزده 

روز قبل از رسیدن اسفند، بادی معتدل می وزد که به آن  »باد اسبند« می گویند و آن را پیک بهار می دانند.
در این شــب دکان دارها، دکان ها را چراغانی می کنند. آرایش دکان های سبزی فروشی بسیار زیبا صورت 
می گیرد. آجیل فروشان برای جشن اسبندی آجیل »آچار« درســت می کنند و خوردن این آجیل در این 

شب رسم است. اهالی طرق رود در این شب برای شــام پلو می پزند و پلو با ماهی دودی یا چلو با کوکو یا 
کشمش پلو می خورند. پنیر و ماست را نیز برای شــگون بر سر سفره می گذارند. آنها معتقدند در این شب 

نباید تخم مرغ خورد و باید آن را در خانه نگاه داشت.

چهارشنبه سوری و عید
غروب سه شنبه آخر سال که مصادف با چهارشنبه ســوری همه ایرانیان است، بانوی خانه بوته ای را آتش 
می زند و آن را در کوچه می اندازد. کوزه آبی با چند دانه اســفند هم روی آتش می ریزد تا بال دور شود. شب 
چهارشنبه سوری مراسم فال گوشــی و فال کوزه هم در این منطقه هنوز رایج است. اهالی این دیار بعد از 
چهارشنبه سوری، منتظر شب عید نوروز می مانند و با فرارســیدن سال نو، رسومی مانند پلو پختن، سفره 

پهن کردن و استفاده از انواع خوراکی ها را به جای می آورند.

شیره پزی در خانه های طرق رود
شیره پزی از آداب ورسوم گذشته مردم طرق رود و مربوط به روزگاری بوده که تاکستان های زیادی دراین 
منطقه بوده است که طرق را به قطب تولید و صادرات انگور وکشمش وشیره انگور در منطقه تبدیل کرده بود.

همه ســاله چهل روز پس از گذشــتن از فصل پاییز که در واقع پایان فصل برداشــت بوده، باغداران طرق 
مقداری از انگور تولیدی خود را به شیره تبدیل می کردند. طرز تهیه شیره انگور جذابیت خاصی دارد. برای 
تهیه این ماده شــیرین، باغداران پس از تالش یک روزه برای له کردن انگور هــا در حوضچه مخصوص و 
استحصال آب انگور در هنگام غروب آفتاب آب انگور به دست آمده را با نوعی خاک سفیدرنگ که به آن گل 
شیره می گویند، مخلوط می کنند. این خاک، به شــیره انگور زاللی خاصی می بخشد و غلظت و شیرینی 
آن را افزایش می دهد. باگذشت ۲۴ ساعت شیره زالل انگور برای پخت از خاک ته نشین شده جدا و برای 
جوشاندن به ظروف مخصوصی که در داخل یک کوره داغ قرار داشته، ریخته می شد. پس از حرارت دادن 
در دمای باال و به مدت پنج ساعت شیره انگور برای مصرف آماده می شد. در گذشته ها پخت شیره به حدی 
در این منطقه مرسوم بود که از زبان یکی از اهالی طرق رود شنیده می شود که ساالنه بیش از ۲ هزار کیلو 
شیره، در طرق تولید می شده است. اما در سال های اخیر کمتر کسی از اهالی شیره می پزد و البته علت آن 
از بین رفتن 9۰درصد باغات انگور در منطقه بزرگ طرق رود است. امروزه تعدادی از این شیره پز خانه های 

طرق رود کهن به عنوان آثاری تاریخی برجای مانده و قابل دیدن هستند. 

  ایران گردی

مسجد جامع طرق رود
 مسجد جامع این شهر قطعا از جاذبه های تاریخی این نقطه محسوب می شود که با قدمتی 
7۰۰ساله یادگاری از دوره پادشــاهی ایلخانان اســت. البته در برخی از منابع آمده که این 
مسجدجامع با قدمتی حدود 9۰۰سال متعلق به دوره  ســلجوقی است، اما منابع موثق تر 

پیشینه 7۰۰ساله آن را تایید می کنند. 
به هرحال مسجدی است کهن با معماری اســالمی و دارای دو ایوان شمالی و جنوبی که 
یک شبستان در غرب دارای محراب اســت. حیاط مسجد دارای حوض فیروزه ای رنگ از 
کاشی لعاب دار است که حد فاصل بین دو شبســتان شمالی و جنوبی قرار دارد. طاق های 
آجری بسیار زیبا با شکلی متقارن و ستون های مربع شکل موجود قدمت این بنا را نشان 
می دهد. کف ایوان ها و شبستان مسجد کامال تخته پوش است تا بنا از نم موجود در زمین 
 دور باشد. مســجد دارای درب چوبی زیبایی با نقوش برجسته ای اســت که اخیرا ترمیم

 شده است.
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رییس پلیس فتای استان خبر داد:

 کالهبرداری 340 میلیون ریالی به بهانه کمک
 به کودکان بی سرپرست

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناســایی فردی که به بهانه کمک به کودکان بی سرپرست با 
دریافت کمک های مردمی در اینستاگرام، افراد خیر را فریب می داد و از آن ها کالهبرداری می کرد، خبر 
داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط چندین نفر شاکی مبنی 
بر اینکه فردی در یک صفحه اینســتاگرامی با جمع آوری کمک های مردمی جهت کمک به کودکان 
بی سرپرست از آن ها کالهبرداری کرده است، رسیدگی به موضوع در دستور کارشناسان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: فرد کالهبردار با ارائه شماره کارت از شکات درخواست مبلغ ۵ میلیون ریال کرده که با 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد هیچ کدام از مبالغ واریزی صرف کمک به کودکان نیازمند و بی 
سرپرست نشده و از طریق کارتخوان در فروشگاه های مختلف برداشت شده است.این مقام انتظامی 
افزود: با انجام تحقیقات تخصصی کارشناسان، متهم شناســایی و جهت انجام اقدامات قانونی به 

مراجع قضایی تحویل داده شد.
ســرهنگ مرتضوی گفت: مهم ترین عامل گرفتاری افراد در دام کالهبرداران اینترنتی بی توجهی به 
توصیه های پلیس فتاست، شــهروندان هیچگاه به افرادی که در شبکه های اجتماعی و مبادی غیر 
رسمی و نامعتبر ادعای کمک مالی یا انجام امور خیریه دارند اطمینان نکنند و مراقب ترفند های افراد 
سودجو و کالهبردار باشند، این مجرمان با هدف قرار دادن احساسات مردم اقدام به تشویق و ترغیب 
آن ها به همکاری و مشارکت در امور خیریه کرده و نهایتا از آن ها کالهبرداری می کنند.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را 
از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت 

گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.
 

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان اعالم کرد:

تصادف زنجیره ای در اتوبان اردستانی با ۷ مصدوم
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان از مصدوم شدن هفت نفر درپی تصادف 
زنجیره ای در اتوبان اردستانی، خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: ســاعت ۰۰:۱۰ بامداد روز سه شنبه 
دوازدهم مهرماه تصادف زنجیره ای سه خودروی سواری پژو، پراید و سمند به مرکز اورژانس اصفهان، 
گزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه مذکور در اتوبان اردستانی رخ داده بود، افزود: بالفاصله سه واحد 
امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شــد. مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: در پی این حادثه هفت مرد مصدوم و چهار نفر از آنها جهت دریافت اقدامات درمانی 

بیشتر به بیمارستان امین و سه نفر دیگر به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

آزادی ۸02 زندانی با تالش شورای حل اختالف اصفهان
با تالش شــورا های حل اختالف مســتقر در زندان های اصفهان ۸۰۲ زندانی در شش ماه گذشته از 
زندان های اســتان آزاد شدند.سرپرست شــورا های حل اختالف زندان های استان اصفهان گفت: 
در راستای اجرای سند تحول قضایی کشــور و اجرای اولویت های ده گانه سازمانی مبنی بر کاهش 
جمعیت کیفری با اصل میانجی گری و صلح و سازش ۱۵ شعبه شورای حل اختالف در زندان های 
استان استقرار یافته اند.بابایی افزود: در سند تحول قضایی کشور به دلیل کثرت و افزایش پرونده های 
ورودی به قوه قضاییه، توسعه شــورا های حل اختالف جایگزین رسیدگی قضایی در دستور کار قرار 
گرفته که در سطح زندان های استان نیز با افزایش این شعبات تعداد ۸۰۲ زندانی در شش ماه گذشته 
از زندان های استان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه بازگشتند.وی، بیشترین پرونده مصالحه را مربوط 

به شعبه های شورای حل اختالف زندان های نجف آباد، لنجان و خمینی شهر اعالم کرد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اصفهان اعالم کرد:

سرقت خاک در شرق اصفهان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره 
به ســرقت خاک در اصفهان بــرای تولید گچ، گفت: ســرقت خاک 
به صورت شــبانه و معموال حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ کامیون اســت که میزان 

تخریب باالیی دارند.
علیرضا طاهری در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به ســرقت خاک در 
اصفهان، اظهار کرد: با توجه به وجود کوره های تولید گچ و آجر در شرق 
اصفهان، ما شاهد بیشترین سرقت خاک در شرق همچون سگزی و 

کوهپایه اصفهان هستیم.
وی با اشاره به اینکه ســرقت خاک برای کوره های گچ است، توضیح 
داد: برخی افراد متخلف و ســودجود برای تولید گــچ و آجر با لودر به 
ارتفاع ۳۰ سانتی متر از سطح خاک برداشــت می کنند که این اتفاق 
موجب برهم ریختگی نظم و ســفتی خاک می شود و با کوچک ترین 
باد و طوفان این شرایط منجر به ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوا به ویژه 

در شرق اصفهان می شود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: 
اطراف اصفهان یک سری کوره های گچ وجود دارد که با توجه به تولید 
گرد و غبار و خاک قرار بود به شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان منتقل شوند 

که متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است و اکنون با سرقت خاک 
در کوره های غیرمجاز تولید گچ و آجر می کنند.

وی افزود: در صورت انتقال این کوره ها به خصوص کوره های غیرمجاز 
به خــارج از محدوده ۵۰ کیلومتــری اصفهان، ســرقت خاک نیز کم 

خواهد شد.
طاهری تاکید کرد: جابه جایی این کارگاه ها و کوره های غیرمجاز باید 

از طریق استانداری و محیط زیست دنبال شود.  
وی درباره میزان سرقت خاک از شرق اصفهان، توضیح داد: با توجه به 
اینکه سرقت خاک در اصفهان شبانه انجام می شود، از ابتدای امسال 
تاکنون حدود ۱۵ مورد کامیون و لودر در شرق اصفهان توسط اداره کل 

منابع طبیعی استان توقیف شده است.
فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعی اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه تداوم سرقت خاک در اســتان موجب تشدید آلودگی 
اصفهان می شود، اظهار کرد: ســرقت خاک به صورت شبانه و معموال 
حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ کامیون اســت که میــزان تخریب باالیــی دارند که 
 در گشت و بازرســی های این اداره شــاید بتوانیم یک یا دو کامیون

 را توقیف کنیم.

اخبار جامعه

افراد ۶۰ ســال و باالتر می توانند رایگان از خدمات 
آموزشی و مراقبتی استفاده کنند.

مدیر گروه ســالمت جمعیت و خانواده دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان گفت: بررســی اختالل 
فشــار خون، تغذیه، چربی، قندخون، افســردگی 
و غربالگــری ســرطان ســینه و روده بــزرگ و 
بیماری های قلبی وعروقی و آموزش پیشــگیری 

و آموزش های خود مراقبــت از بیماری ها از جمله 
این خدمات است.

مرجان مشکاتی افزود: این خدمات در همه ۲۵۵ 
مرکز خدمات جامع سالمت شــهری و روستایی، 
پایگاه هــای بهداشــت و ۵۳۰ خانه بهداشــت در 
استان اصفهان و ویژه تر در مراکز دوستدار سالمند 

ولدان و امام علی )ع( ارائه می شود.
وی گفت: در این مراکز مکمل های غذایی از جمله 
ویتامیــن d و e رایگان در اختیار ســالمندان قرار 
می گیــرد، همچنین ســالمت اســتخوان و روان 

بررسی می شود.

مدیر گروه ســالمت جمعیت و خانواده دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان افزود: ســالمندان حتما و 
طبق زمان بندی مراقبان سالمت به مراکز بهداشتی 

مراجعه کنند.
بیش از ۶۷۰ هزار نفر از جمعیت اســتان اصفهان 
سالمند هستند که ۴۰ درصد از آن ها از نظر ناتوانی 
و ابتال به بیماری های مزمن جزو گروه های پرخطر 
و نیازمند دریافت خدمات بهداشــتی و اجتماعی 
هستند. درصد جمعیت ســالمندی در کشور ۱۰ و 
نیم درصد است که این میزان در استان اصفهان دو 

درصد بیشتر است.

مدیر گروه سالمت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

استفاده رایگان سالمندان از خدمات آموزشی و مراقبتی

مراسم تجلیل از 
نیرو های انتظامی 
شهرستان کاشان

رییس اداره تبلیغات اســالمی 
کاشــان در مراســم تجلیــل از 
نیرو های انتظامی شهرســتان 
کاشــان گفــت: حراســت از 
مرزها، ایجاد امنیت اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی تنهــا 
گوشــه کوچکــی از اقدامــات 
بی شــمارنیروی انتظامــی در 

کشور است.

 کارشناس مسئول مراکز توان بخشی شبانه روزی اداره کل بهزیستی
 استان اصفهان مطرح کرد:

 هزینه ماهیانه 10 میلیون تومانی نگهداری هر سالمند 
در مراکز شبانه روزی

کارشناس مسئول مراکز توان بخشی شبانه روزی اداره کل بهزیستی استان اصفهان هزینه نگهداری هر 
سالمند در مراکز شبانه روزی را در هر ماه حدود ۱۰ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: سازمان بهزیستی 
برای نگهداری هر سالمند در این مراکز شهریه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته که ۲ میلیون 

تومان یارانه و ۷۰۰ هزار تومان سهم مشارکت خانواده است.
عادل بهمنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت ۳۰ مرکز شبانه روزی سالمندان در استان اصفهان، 
اظهار کرد: بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ سالمند به صورت متغیر در این مراکز نگهداری می شوند. همچنین ۱۹ مرکز 
ویزیت در منزل سالمندان داریم که هر ماه بین ۹۰۰ تا هزار ویزیت سالمندان در منزل را انجام می دهند 

و یارانه آن را سازمان بهزیستی پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه یارانه مراکز شبانه روزی سالمندان ۲ میلیون تومان و یارانه مراکز ویزیت در منزل ۵۰۰ 
هزار تومان است، گفت: هزینه نگهداری هر سالمند در مرکز در ماه حدود ۱۰ میلیون تومان است که با 
یارانه بهزیستی فاصله زیادی دارد. شهریه ای که سازمان بهزیستی در نظر گرفته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان است که از این میزان ۲ میلیون تومان یارانه و ۷۰۰ هزار تومان سهم مشارکت خانواده است که 

عموما داده نمی شود.
کارشناس مسئول مراکز توان بخشی شبانه روزی اداره کل بهزیستی استان افزود: مراکز سالمندان 
موارد آزاد هم دارند که در حد ۴ تا ۵ میلیون تومان از آن هــا دریافت می کنند، ولی به طورکلی برآورد 
هزینه ای که ما و سازمان بهزیستی کشــور انجام دادیم روی ۱۰ میلیون تومان بود. فاصله هزینه ها و 

دریافتی ها در این مراکز باعث کاهش کیفیت خدمات می شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مراکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان خیریه ای هستند مثل صادقیه، 
گفت: بااین وجود بیشتر مراکز از پس هزینه ها برنمی آیند، چون هزینه ها واقعا سنگین شده  به ویژه 
امسال با افزایش حقوق کارگران و قیمت اقالم مختلف، وضعیت بدتر از قبل شده است. از طرف دیگر 

سازمان هنوز شهریه جدید را اعالم نکرده و شهریه های دریافتی بر مبنای سال گذشته است.
کارشناس مســئول مراکز توان بخشی شبانه روزی اداره کل بهزیستی اســتان با اشاره به اینکه فعال 
توسعه مراکز شبانه روزی ممنوع شده تا خانواده ها موظف باشند سالمندان خود را نگه دارند، افزود: 
اما به هرحال تعدادی از سالمندان مجهول الهویه، بی سرپرست و بالمکان هستند یا خانواده ای ندارند. 
این سالمندان در اولویت نگهداری در مراکز شبانه روزی هستند، ولی تا جایی که امکان داشته باشد 

سالمندانی که خانواده دارند را رد می کنیم تا در محیط خانواده باشند.
وی با بیان اینکه هرچه تعداد مراکز تجمعی کمتر باشد مجبوریم سالمندان کمتری را بپذیریم، افزود: 
به این ترتیب سالمندان بیشتری در خانواده نگهداری می شوند. از طرف دیگر ویزیت در منزل را داریم 
که تیم های ویزیت در منزل به خانه سالمندان می روند و هر ســالمند را ویزیت می کنند تا در خانه 
بماند و نیازی نباشد در خانه سالمندان ایزوله شود.بهمنی با اشاره به فعالیت ۱۹ مرکز ویزیت در منزل 
سالمندان  در سطح استان و ارائه خدمات به حدود هزار سالمند، اظهار کرد: خدمات ویزیت در منزل 
شامل ویزیت پزشک، پرستار، روانشناس و در صورت نیاز فیزیوتراپ به صورت ماهیانه است. بیشتر 
این مراکز در شهر اصفهان هستند و از آن ها استقبال خوبی می شود.وی ادامه داد: به غیراز ویزیت در 
منزل که سعی می کنیم بیشتر سالمندان را به ســمت آن هدایت کنیم، ۵ مرکز روزانه سالمندان هم 
داریم که معموال ســالمندان را صبح تا ظهر و یا تا عصر نگهداری و برای آن ها برنامه های آموزشی و 

تفریحی و سرگرمی اجرا می کنند، اما بعد از آن به منزل برمی گردند.
کارشناس مسئول مراکز توان بخشی شبانه روزی اداره کل بهزیستی استان یکی از بهترین اقداماتی 
که می توان انجام داد را توسعه مراکز روزانه سالمندان دانست و گفت: متاسفانه استقبال زیادی از این 
مراکز نمی شود؛ یعنی هم کسانی که قرار است مرکز را تاسیس کنند خیلی استقبال نمی کنند و هم 

مردم. البته اگر تعداد مراکز زیاد شود و سازمان بهزیستی هم تبلیغات کند استقبال بیشتر می شود.

عکس خبر

خبر روزگزارش

رییس کل دادگستری استان :

 اولویت دستگاه قضایی 
در مسائل اقتصادی تولید 

و اشتغال است
رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
گفــت: تمام تالش مــا این خواهــد بود که 
نتیجه احکام قضایــی به توقف چرخه تولید 
هیچ کارگاه یا کارخانه ای منجر نشــود و در 
عین حال طلبکار نیز به حقوق خود برســد.

حجت االسالم اســدا...جعفری در پنجمین 
نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتــی قوه قضاییه بــا تاکید بر 
لــزوم پیگیــری مصوبات جلســات قبلی 
توســط اعضای ســتاد، گفت: اعضای ستاد 
باید تمام مصوبات نشســت ها را تا حصول 
نتیجــه مطلوب پیگیــری کننــد و چنانچه 
مسئول یا مدیری در اســتان همکاری الزم 
را با این ســتاد انجام نمی دهد، اعالم شود 
تا با اعمال مقررات و قانون پاســخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت دستگاه قضایی 
در مســائل اقتصادی تولید و اشتغال است، 
افزود: اولویت دستگاه قضایی در مواجهه با 
پرونده های اقتصادی، تولید و اشتغال است 
و تمام تــالش ما این خواهد بــود که نتیجه 
احکام قضایی به توقف چرخــه تولید هیچ 
کارگاه یــا کارخانه ای منجر نشــود و در عین 
حال طلبکار نیز به حقوق خود برســد.حجت 
االســالم جعفری با تاکید بر اینکه در اجرای 
احکام پرونده های واحد هــای تولیدی باید 
مدبرانه عمل شــود، بیان کــرد: احکامی که 
علیه واحد های تولیدی، در آستانه اجرا قرار 
می گیرد، باید مدبرانه اجرا شــود و با تدبیر و 
تالش مضاعف می توان اجرای این احکام را 
به نحوی انجام داد که هیچ کارگری از کار بیکار 
نشود.رییس کل دادگستری استان اصفهان 
تصریح کرد: اعضای ســتاد پیگیری اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان با 
قوت بیشتری در جلسات ستاد شرکت کنند 
تا با همکاری و همفکــری همه اعضا نتیجه 
مطلوب تری حاصل شــود.الزم به ذکر است 
در این نشست، مشکالت حقوقی چند واحد 

تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

سه میلیون تومان هزینه کاشت حلزون به ناشنوایان تعلق می گیرد
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان گفت: در مجموع هزینه کاشت حلزون برای ناشنوایان ۹ میلیون تومان است که سه میلیون آن را اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان به خانواده ها پرداخت می کند.سید کمال صدیقی اظهار کرد: سه میلیون تومان از هرینه کاشت حلزون توسط اداره کل بهزیستی استان اصفهان، سه 
میلیون از طریق موسسات خیریه و سه میلیون دیگر توسط خانوده تامین می شود.وی افزود: غربالگری شنوایی یکی از کار های مهمی است که باید خانواده ها 
برای نوزادان خود انجام دهند این خدمات به صورت رایگان در پایگاه های بهداشت در اداره های بهزیستی شهرستان های استان اصفهان انجام می شود اگر نوزادان 
به ناشنوایی مشکوک بودند باید به سطح دو بهداشت مراجعه کنند و تست های ABR انجام دهند.معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان عنوان کرد: 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان خدمات متنوع و متعددی برای ناشنوایان در نظر گرفته است از جمله غربالگری نوزادان و شیرخواران به منظور پیشگیری از 
کم شنوایی و تشخیص به هنگام اختالالت ناشنوایی، ارائه خدمات توانبخشی به خانواده های دارای کودک ناشنوا و کم شنوا که این کار در استان به صورت رایگان 
 ABR انجام می شود.وی ادامه داد: تامین هزینه و ارائه سمعک به افراد تحت پوشش، کاشت حلزون برای آن دسته از افرادی که از طریق ارزیابی ها و تست های
ناشنوا بودن شان مشخص شده است.صدیقی تصریح کرد: افرادی که کاشت حلزون انجام می دهند باید به مدت شش ماه از خدمات توانبخشی دانشگاه علوم 

پزشکی استفاده کنند و بعد از آن به مراکز مادر و کودک ناشنوا که تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان است مراجعه کنند.

 مدیر گروه سالمت جمعیت و خانواده مرکز 
بهداشت استان:

جمعیت سالمندان ا ستان 
اصفهان به 6۷0 هزار نفر رسید 

 مدیر گروه ســالمت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان با اشــاره به جمعیت ۶۷۰ هزار نفری 
سالمندان در اصفهان گفت: جمعیت این گروه در کشور 
۱۰.۵ درصد است؛ اما در استان اصفهان به میانگین ۱۲.۵ 

درصد می رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرجان مشکاتی در جمع 
اصحاب رسانه در خصوص وضعیت ســالمندی اظهار 
داشت: در سال ۵۵ میانگین سنی جمعیت ایران ۲۲.۴ 
سال، در سال ۱۳۹۵ به ۳۱.۱ سال و در سال ۱۳۹۹ به ۳۲ 

سال رسیده است.
وی با اشاره به تقسیم بندی درصد جمعیت سالمندان 
در سال ۲۰۱۵ کشــورها بیان کرد: دراین سال گروه یک 
۳۰ درصد به باال، گروه دو ۱۰ تا ۳۰ درصد و گروه سه کمتر 

از ۱۰ درصد بودند.
وی گفت: در سال ۲۰۱۵جمعیت سالمندان ایران زیر ۱۰ 
درصد بود ؛اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰، ایران 
جزو کشورهای با جمعیت ســالمند بیش از ۳۰ درصد 
باشــد. وی با بیان اینکه جمعیت ســالمندی ایران با 
سرعت باال رو به افزایش است، ادامه داد: این امر نشان 
دهنده ارتقای نظام ســالمت و افزایش امید به زندگی 
در این کشــور اســت؛ اما فراهم کردن زیر ساخت های 
الزم برای جمعیت ســالمند ضروری است. مشکاتی با 
اشاره به جمعیت ۶۷۰ هزار نفری سالمندان در اصفهان 
تصریح کــرد: جمعیت این گروه در کشــور ۱۰.۵ درصد 
اما در استان اصفهان به میانگین ۱۲.۵ درصد می رسد، 
شهرســتان خوانســار بامیانگین ۲۱ درصــد پیرترین 
شهرســتان و شهرســتان برخوار با ۹ درصد جوان ترین 
شهرستان استان است. وی با بیان اینکه بالغ بر ۲۷ هزار 
نفر سالمند بسیار پر خطر داریم که این تعداد حدود ۵.۷ 
دهم درصد از سالمندان را تشکیل می دهند، خاطرنشان 
کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در نظــر دارد با 
همکاری ســازمان بهزیســتی، کمیته امداد و خیرین 
استان نسبت به تامین نیازهای این گروه از سالمندان 

مداخالت موثری انجام دهد.



کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم های ملی ایران و ویتنام انتخاب شد.به گزارش ایسنا، حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال 
ایران به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و ویتنام در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا انتخاب شد. در دیداری که شاگردان شمسایی موفق شدند حریف خود 
را با نتیجه ۸ بر یک مغلوب کنند، طیبی موفق به هت تریک شد.کاپیتان تیم ملی فوتسال در  نشست خبری اظهار کرد: همه بازیکنان ما بهترین بودند. خدا را شکر 
می کنم به هدف خود رسیدیم و طبق برنامه کادر فنی پیش رفتیم. تیم ما یک تیم متفاوت است و ۹۰ درصد ما تا به حال در آسیا بازی نکرده بودند و بازی به بازی 
بهتر می شویم.وی ادامه داد: وقتی گلی زده می شود، تالش همه بازیکنان است و من آن را به ثمر نشانده ام. ما همیشه کار تیمی می کنیم و شخص گل نمی زند و 

این تیم ایران است که گل می زند. تیم متفاوتی داریم و بسیار جوان هستیم؛ اما با احترام به همه تیم ها می خواهیم از عنوان خود دفاع کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال: دنبال دفاع از قهرمانی هستیم
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افت محسوس بنزما؛ کریم بازیکن فصل قبل نیست
به گزارش»ورزش سه«، یکشنبه شب همه چیز مهیا بود تا رئال مادرید به دهمین برد متوالی خود دست 
یابد. حریف اوساسونا بود و کریم بنزما هم پس از سه هفته مصدومیت به ترکیب ثابت رئال برگشته بود. 
رئال که در هر ۹ بازی رسمی فصل خود پیروز شده بود، به دو برد دیگر نیاز داشت تا با رکورد دهه 6۰ خود 
برابری کند اما در نهایت با تساوی 1-1 متوقف شد. رئال با گل وینیسیوس در دقیقه 44 پیش افتاده بود 
ولی در ابتدای نیمه دوم گل مســاوی را دریافت کرد. رئال در دقیقه 75 به یک ضربه پنالتی هم دست 
یافت و کریم بنزما پشت توپ ایستاد ولی ضربه او به تیر خورد و در دقایق باقی مانده با وجود 1۰ نفره بودن 
حریف، میزبان نتوانست گل برتری را بزند. کریم بهترین فرصت را داشت تا گل چهارم خود در اللیگا را بزند، 
اما پنالتی خود را از دست داد. تا به اینجای فصل بنزما توانسته در همه رقابت ها چهار گل بزند و یک پاس 
گل نیز بدهد. این قطعا آمار بدی در هفت دیداری که به میدان رفته نیست ولی در مقایسه با آمار فصل 
گذشته اش پس از انجام هفت بازی، شرایط متفاوت می شود. فصل قبل کریم در هفت بازی توانسته بود 
هشت گل بزند و هفت پاس گل بدهد. فصل جاری او تا به اینجا 23.5 درصد گل های رئال زده و در 2۹.4 
درصد گل های تیمش نقش داشته ولی فصل قبل توانسته بود در چنین مقطعی 36.4 درصد گل های 
رئال را بزند و در 6۸.2 درصد گل های تیم نیز تاثیرگذار بود. کریم فصل قبل در مجموع توانست 44 گل بزند 
و 15 پاس گل بدهد. او آقای گل اللیگا و لیگ قهرمانان شد و شانس اصلی فتح توپ طالی 2۰22 است. 

 
تسلط عجیب ستاره سوئیسی زنان بارسا؛

با من با 6 زبان مصاحبه کن!
سنورچویچ که اصالتی کروات دارد در سوئیس به دنیا آمده و برای تیم ملی زنان همین کشور نیز بازی 
می کند و حاال به خاطر اقدام جالبی که داشته، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.خبرنگاری پس از 
بازی از او سوالی به اسپانیایی پرسید؛  اما این بازیکن مدعی شد که متوجه سوال او نشده است و از این 
خبرنگار خواست تا بار دیگر این سوال را به زبان کاتاالن از او تکرار کند.این موضوع باعث شگفتی خبرنگار 
شد و او بالفاصله این سوال را به زبان کاتاالن مطرح کرد. این بازیکن 32 ساله پس از این اتفاق شروع 
به خندیدن کرد و مدعی شد که خواسته اطالعاتش را درباره این زبان افزایش دهد و آن را بهتر یاد بگیرد 
و نیازی به بزرگ کردن این اتفاق نیست.این رفتار با استقبال بسیاری از سوی هواداران بارسلونا روبه رو 
شد که سال هاست سعی دارند زبان و فرهنگ شان را از کشور اسپانیا جدا کنند.نکته جالب اینجاست که 
سنورچویچ به 6 زبان زنده دنیا مسلط است و به راحتی به سوئیسی، کروات، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی 

و اسپانیایی صحبت می کند.
 

چه کسی ابراهیموویچ بزرگ را رام کرد؟
همســر زالتان ابراهیموویچ یکی از مهم ترین دالیل موفقیت او بوده اســت.به گزارش »ورزش سه«، 
زالتان ابراهیموویچ بزرگ، حتی می توانیم او را تمام نشدنی بنامیم، این دوشنبه تولد 41 سالگی خود را 
جشن می گیرد. او همچنان در فوتبال بسیار فعال است، به خداحافظی فکر نمی کند، اگرچه او از آسیب 
دیدگی زانو رنج می برد که مجبور شد تابستان امسال تحت عمل جراحی قرار گیرد. اما شکی نداریم که 
او باز خواهد گشت و در دوران درخشــان خود یک گل دیگر به ثمر خواهد رساند. او میل و انگیزه زیادی 
برای رسیدن به چیزهای جدید نشــان می دهد.  خیلی ها گل های بزرگ او را که چه در میالن و چه در 
پی اس جی، بارسلونا، اینتر به ثمر رساند، به یاد دارند؛ هر جا که بازی می کرد بخشی از جادوی فوتبالش 
را به ارمغان می آورد. اما در حوزه زندگی خصوصی کم تر در مورد زالتان صحبت شده است.همسر زالتان 
یک زن سوئدی به نام هلنا سگر است. حاصل این زندگی مشترک دو پسر به نام های ماکسیمیلیان و 
وینسنت بوده است. این کارآفرین برجسته نمونه زنده این جمله است که پشت هر مرد موفقی همیشه 
یک زن موفق است. سگر دوست ندارد خود را در معرض عموم قرار دهد، او عکس ها و فیلم های مجلل 
و شیک منتشر نمی کند، همانطور که همسران بسیاری از بازیکنان مشهور فوتبال می دانند نباید این 

کار را انجام دهند.

چالش های ورزش  اصفهان؛ از فرونشست تا پروژه های نیمه تمام

وعده های آقای مدیرکل
چنــد صباحی اســت کــه زنــگ خطر  مریم شرکت
فرونشســت در اســتان اصفهان به صدا 
درآمده و روند پیشرفت آن با دخالت های انسانی تشدید شده است. 
این پدیده زمینی خطرناک مدتی اســت که پایش به ورزشــگاه ها و 
اماکن ورزشی نیز باز شده تا تبدیل به یکی از چالش های جدی اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان و مدیریت جدیدش شود.از سوی 
دیگر پروژه هایی نیمه کاره از دور قبلی ریاست اداره کل باقی مانده که 
اکنون به دست اندازی برای مســیر ورزش اصفهان بدل شده است.

پدیده فرونشســت و عواقب جدی آن تا جایی پیــش رفته که علی 
بیت الهی، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی می گوید: خاک محدوده شمالی اصفهان از نوع واگراست 
که در اثر فرونشست زمین شکاف و ترک هایی اتفاق می افتد. یکی از 
این شــکاف های تیپیک در محدوده ورزشــگاه نقش جهان است که 
تصاویر آن نیز موجود بــوده و این ها عالئمی دال بر روند پیشــروی 
فرونشست زمین در اصفهان دارد که پیش بینی می کنیم در ماه های 

آتی این عالئم بیشتر شود.
جواد محمدی، مدیر اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان که به 
تازگی حکم مدیر کلی را دریافت کرده، در گفت و گو با خبرنگار »ایسنا« 
مهم ترین برنامه های اداره  کل ورزش و جوانان را مطابق با اســمش 
در دو حــوزه ورزش و جوانان می داند و می گوید: در تالش هســتیم 
تا با در نظر گرفتن رویکرد و برنامه های کلــی دولت و وزارت ورزش، 
برنامه هایی را پیش ببریم کــه آینده این دو حوزه اثرگذار در ســطح 
جامعه را تامین کند.این مدیر جوان درباره موضوع حیاتی فرونشست 
و خطرات آن به ویــژه در ورزشــگاه نقش جهان، توضیــح می دهد: 
فرونشســت پدیده خطرناکی اســت که همه حوزه های زندگی ما را 
درگیر کرده و یک تهدید جدی به شمار می رود. با این حال رسیدگی به 
فرونشست تنها بر عهده اداره ورزش و جوانان نیست و همه دستگاه ها 
باید به صورت هم افزا دست به دست هم دهند تا مخاطرات آن را دفع 
کنیم. بر همین اساس تالش می کنیم که پیش بینی های الزم را انجام 
دهیم تا اماکن ورزشــی با حداقل آسیب مواجه شــوند.وی با اشاره 
به برگزاری ســومین دوره المپیاد اســتعدادهای ورزشی که اصفهان 
نیز جزو میزبانان اســت، ادامه می دهد: یکــی از برنامه های مهم در 
راستای تقویت و گسترش ورزش در ســطح جامعه، برگزاری المپیاد 
استعدادهای برتر در رشته مختلف ورزشی است که بعد از دوسال وقفه 

به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر جامعه برگزار می شود.
محمدی تاکیــد می کند: با توجــه به ظرفیت اســتان، اصفهان پس 

از تهران بیشــترین میزبانی را در بین سایر اســتان ها دارد و در همه 
رشته ها ورزشــکاران زیادی را اعزام کرده ایم.  امیدواریم که خروجی 
این رقابت ها شناسایی نخبه های ورزش استان برای معرفی به سطح 

ملی باشد.
مدیر اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان یادآور می شــود: در 
حوزه جوانان ستاد جوانان در سطح اســتان و شهرستان ها جلسات 
مدونی را تشــکیل داده  و به دنبال اجرای برنامه های بلندمدت، میان 
مدت و کوتاه مدت در حوزه جوانان اســت و به دنبــال ارتقای کمی و 
کیفی رویدادهای حوزه جوانان هســتیم.محمدی درخصوص دیگر 
چالش های پیش رو دســتگاه ورزش و جوانان اســتان خاطر نشان 
می کند: یکی مهم تریــن چالش های پیش روی دســتگاه ورزش و 
جوانان استان، پرونده های حقوقی است که در حوزه ورزش و جوانان 
اســتان در محاکم قضایی مطرح اســت. تعداد پرونده های حقوقی 
مطرح شده در محاکم قضایی قابل توجه است و همه این موارد با در 
نظر گرفتن سیاســت گذاری وزارت ورزش و حمایت های استانداری 
در حال پیشبرد هستند تا معضالت رفع شده و حقوق دستگاه را حفظ 
کنیم.وی درباره پروژه های نیمه تمام استانی نیز تصریح می کند: یکی 

دیگر از چالش های مهم پیش روی دستگاه ورزش و جوانان استان، 
بحث اتمام پروژه های نیمه تمام است. در سطح استان اصفهان بیش 
از 2۰۰ پروژه ورزشی نیمه تمام وجود دارد که برخی از آنها چندین سال 

پیش آغاز شده ، اما هنوز به بهره برداری نرسیده اند.
مدیراداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با تاکید بر لزوم بودجه 
برای اتمام پروژه هــای نیمه تمام، می گوید: در ســفر رییس جمهور 
به اصفهان برای تکمیــل پروژه های نیمه تمــام 345 میلیارد تومان 
پیش بینی اعتبار شــده و اولویت ما بر تکمیــل پروژه های نیمه تمام 
ورزشی و بهره برداری از آن اســت. از محل این اعتبارات هیچ پروژه 
جدیدی احداث نخواهد شــد و اولویت اصلی بــا تکمیل پروژه های 
قبل است.محمدی همچنین خاطرنشان می کند: برنامه ریزی برای 
ساماندهی به هیئت های ورزشی در دستور کار اداره ورزش و جوانان 
قرار گرفته و تعدادی از مجامع هیئت های ورزشی برگزار شده است. 
برخی دیگر نیز پس از طی تشــریفات قانونی به زودی برگزار خواهند 
شــد. جامعه از اداره ورزش و جوانان انتظارات باالیــی دارد و منابع 
محدودی داریم، اما تالش می کنیم که از بضاعت موجود بیشــترین 

استفاده را کرده و به حوزه ورزش و جوانان خدمت رسانی کنیم.

نقل قول  روز

برنامه »مهدی ترابی« برای شادی گل لو رفت
پرسپولیس از هفته هفتم لیگ برتر به مصاف تراکتور رفت که شاگردان گل محمدی مقابل تیم بردیف 
شکست خورد. در این بازی پرسپولیس در دقیقه ۸۸ صاحب یک ضربه پنالتی شد که مهدی ترابی آن 
را از دست داد و محمدرضا اخباری موفق شد ضربه ستاره پرسپولیس را مهار کند.اما نکته قابل توجه آن 
است که مهدی ترابی در حالی پشت ضربه پنالتی رفت که لوکادیا پنالتی زن اول پرسپولیس در زمین بود؛ 
اما او بدون توجه به این موضوع پشت توپ قرار گرفت و نتوانست دروازه تراکتور را باز کند.حال روزنامه گل 
مدعی شده که ترابی برنامه ویژه ای برای شادی گل داشت و زیر لباسش تصویر پلیس نیروی انتظامی 

را حک کرده بود تا از آنها تشکر کند.
 

باشوی آبی ها همچنان امیدوار به وتوی تصمیم »کی روش«
مهدی قائدی در تمرین ریکاوری آبی ها بعد از تقابل با گل گهر غایب بود و گفته می شد به اردوی تیم ملی 
رفته و مجددا کارلوس کی روش او را فراخوانده؛ اما بررسی ها نشان می دهد که این ادعا صحت نداشته 
و فعال خبری از برگزاری اردوی تیم ملی نیست و قرار اســت از هفته آینده با نظارت کی روش و حضور 
دستیاران او، بازیکنان ملی پوش مدنظر سرمربی پرتغالی تیم ملی بعد از اتمام دیدارهای لیگ در کمپ 
تیم های ملی ریکاوری کنند. کارلوس کی روش در گفت وگویی از مهدی قائدی به عنوان »مسی کوچک« 
یاد کرده بود تا این گونه نسبت به عملکرد فنی و توانایی های ستاره استقالل اذعان داشته باشد و عالقه 
خود را به سبک بازی قائدی نشان بدهد. ستاره 23 ساله استقالل امیدوار است در مدت کوتاه باقی مانده 
بتواند نظر سرمربی تیم ملی را تغییر بدهد و در فهرست مسافران جام جهانی 2۰22 قطر قرار گیرد و اولین 

حضورش در جام جهانی را در 23 سالگی تجربه کند!
 

»طارمی« گزینه جانشینی »رونالدو«
خبرگزاری تلگراف انگلیس از جدایی کریس رونالدو از منچستریونایتد در زمستان خبر داده است و معتقد 
است این باشگاه برای جانشینی CR7 چند بازیکن را زیرنظر دارد. تلگراف در این گزارش نوشت: قبال خبر 
داده بودیم که منچستریونایتد مهاجمانی را زیر نظرگرفته تا در صورت قطعی شدن جدایی رونالدو در ژانویه 
انها را بخدمت بگیرد که یکی از آنها طارمی است. جایگاه تیم در جدول لیگ برتر،رقم پیشنهادی تیم های 
خواهان، امکان جذب مهاجم جایگزین و موافقت سرمربی از جمله مواردی است که در جدایی احتمالی 
طارمی در نیم فصل با هدف درامدزایی تاثیرگذار است.گفتنی است چلسی هم طارمی را زیرنظر دارد اما 

منابع خبری ما تاکید کردند میالن و منچستریونایتد هم ممکن است در ژانویه به سراغ  طارمی بروند.

چرا استادیوم آزادی بازسازی نمی شود؟
 پای دو تیم مهم فوتبال ایران در میان است

احمد مددی، مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی نســبت به شکست سکوهای استادیوم آزادی 
هشدار داده است و می گوید در همه جای جهان استادیوم ها بعد از 2۰ و 3۰ سال بازسازی می شوند. 
از عمر استادیوم آزادی نزدیک به نیم قرن است سپری می شود. البته قرار است به زودی سیستم 
برق استادیوم آزادی نو شود؛ اما بازسازی سکوهای استادیوم فعال در دستور کار قرار ندارد.یکی از 
موانع مهم در بازسازی استادیوم آزادی برگزاری بازی های استقالل و پرسپولیس در این استادیوم 
است و اینکه تهران استادیوم دیگری برای میزبانی از این دو تیم ندارد. در صورتی که شرکت توسعه و 
تجهیز امکان ورزشی تصمیم به بازسازی استادیوم آزادی بگیرد تیم های استقالل و پرسپولیس باید 
دو، سه فصل در استادیوم آزادی بازی نکنند.باید منتظر ماند و دید که در نهایت شرکت مورد اشاره 
چه تصمیمی برای استادیوم آزادی خواهد گرفت. آنچه که مسلم است نسبت به بازسازی مجموعه 
ورزشی آزادی در سال های اخیر کوتاهی شده اســت و گویی باید یک اتفاق تلخ رخ دهد تا مدیران 

مربوطه به طور جدی برای بازسازی استادیوم آزادی تصمیم گیری کنند. 

مستطیل سبز

پیشکسوت استقالل:

 »ساپینتو« واقعا مرد
 بامزه ای است

پیشکسوت استقالل می گوید:  ساپینتو مربی 
با تجربه ای است؛ اما این رفتارهایش باعث 
می شود تا استقالل دچار بحران شود. محمد 
نوری  در خصوص پیروزی دو بر یک استقالل 
برابر گل گهر سیرجان گفت: هر دو تیم به دنبال 
کسب پیروزی بودند تا بتوانند موقعیت خود 
را در جدول بهبود ببخشــند. برنده این دیدار 
پرهیاهو، اســتقالل بود که توانست با کسب 
ســه امتیاز این دیدار از کورس باالنشین ها 
عقب نماند.وی افــزود: اســتقالل در تمام 
خطوط به یک هماهنگی خوب دســت پیدا 
کرده بود آنها نزدیک به هم بازی می کردند و 
تالش مضاعفی داشتند تا بتوانند سه امتیاز 
این دیدار را از آن خود کنند. کامال نقاط قوت 
گل گهر را پوشــش دادند و به پیروزی دست 
پیدا کردند.کارشناس فوتبال در مورد جنجال 
پنالتی گرفته شــده برای استقالل و اتفاقات 
ناخوشــایندی که بعــد از آن رخ داد، گفت: 
ساپینتو مرد بامزه ای است. او پتانسیل این 
را دارد که در یک لحظه 7-۸ نفر را با هم بزند 
البته این رفتار او را تاییــد نمی کنیم زیرا این 
مسئله باعث می شــود تا بازی های بعد را از 
دست داده و کنار خط نباشــد. او دو دیدار را 
برابر فوالد و ذوب آهن اصفهان از دست داد. 
حضور سرمربی در کنار تیم و صحبت هایی که 
با بازیکنان می کند در روند نتیجه گیری بسیار 
تاثیرگذار است. بنابراین نیاز است تا مسئوالن 
باشــگاه با او صحبت کنند و از او بخواهند که 
بعد از این آرامش خــود را حفظ کرده و با هر 
اتفاقی واکنش های این چنینی از خود نشان 
ندهد که منجر به اخراج وی از زمین شود.وی 
در مورد دیدار اســتقالل برابر فوالد خوزستان 
هم گفت: فوالد در هفته های گذشــته بیشتر 
تساوی نصیبش شده و تا حدودی از کورس 
قهرمانی عقب مانده اســت. البته این تیم با 
نکونــام بازی های خوبی از خــود به نمایش 
می گذارند و اســتقالل نباید از این تیم غافل 
شــده و فکر کند در تهــران به راحتــی آنها را 

شکست خواهد داد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

 شاگردان شمسایی 
حریف ندارند

ایران در یک قدمی فینال آسیا 
با ۸ گل تماشایی قرار دارد.

دستیار محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ 
به برخی انتقاداهــا در مورد کادر فنــی گفت: برخی 
در صدد هســتند زحمات آنان را نادیده بگیرند. این 
مسائل بی تقوایی است.رســول جزینی در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نتایج ملی پوشان و در 
مجموع پیکارهای جهانی باید کالبد شــکافی شود. 
همه مردم دیدند که تمامی کشــتی گیران در بلگراد 
آنچه در توان داشتند در طبق اخالص قرار دادند ولی 
اتفاقاتی افتاد که در ورزش غیر قابل انکار است.وی 
با بیان اینکه باخت برای یک کشتی گیر در یک اتفاق 
صورت می گیرد و به شــانس و اقبال معتقد نیستم 
گفت: انتقاد من در بلگراد مربوط به باخت محمدرضا 
گرایی در مبارزه فینال مقابل حریف صربستانی بود. 
یک کشتی گیر یک ســال تمرین می کند زمانی که 
می بازد مربوط به شانس و اقبال نبوده بلکه حریفان 

رو درو بیشتر زحمت کشــیده اند اگر کم کاری بوده 
از مجموعه است و بدشانســی را نمی پذیرم.مربی 
تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های جهانی بلگراد 
تصریح کرد: با توجه به سطح باالی رقابت های جهانی 
در کشتی فرنگی، جایگاه چهارم دنیا رتبه بدی برای 
کشورمان نیست و این در حالی است که برخی تیم ها 
در بلگراد با توجه به امکانات زیاد توفیقی نداشتند. 
نمی توان کشــتی آزاد و فرنگی را با هم مقایسه کرد؛ 
قضاوت بیرون از گود به مراتب آسان است تا آنکه در 
وسط ماجرا باشی و متوجه خواهی شد که فرق میان 
عمل و حرف بســیار زیاد است.جزینی با بیان اینکه 
نباید با بی منطقی حرفــی را بیان کرد گفت: بضاعت 
ما در کشــتی فرنگی با دنیا قابل قیاس نیســت و 
کیفیت و کمیت در آزاد و فرنگی را نباید مقایسه کرد. 
بضاعت ما در کشتی فرنگی همین است. ان شاءا... 

با حضور کادر فنی جدید بر روی پتانســیل های این 
ورزش اقداماتی صورت گیرد تا شــاهد فتح بهترین 
سکوها باشیم.بعد از پایان پیکارهای جهانی برخی 
کارشناسان، یکی از علل کســب نتایج ضعیف تیم 
ملی کشتی فرنگی را ضعیف بودن کادر فنی و مربیان 
دانســتند. وی در این خصوص گفت: نمی دانم این 
حرف ها از کجا بیــرون می آید و برخــی در درصدد 
هســتند زحمات آنان را نادیده بگیرند. این مسائل 
بی تقوایی است. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد یک 
مربی دنبال موفقیت نباشد؛ چه کشتی گیر و مربی از 
تمام توان خود استفاده می کنند تا باالترین موفقیت 

را کسب کند.

دستیار »محمد بنا« در تیم ملی کشتی فرنگی: 

برخی نظرات در مورد کادر سابق تیم ملی کشتی فرنگی 
بی تقوایی است
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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

اجرای بیش از 6۸ هزار تن آسفالت در شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از اجرای بیش از ۶۸ هزار تن آسفالت در شهر اصفهان 
خبر داد.امیرعباس رحمتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون تولید آسفالت سازمان عمران شهرداری 

اصفهان به بیش از ۷۶ هزار تن رســیده 
و منجر به اجرای بیــش از ۶۸ هزار تن 
آســفالت ریزی در معابــر و پروژه های 
شهری شــده اســت.وی از اســتقرار 
اکیپ های اجرای آســفالت در مناطق 
۱۵ گانه شهر خبر داد وافزود: اکیپ های 
اجرای روکش آسفالت، آسفالت تراشی 
و لکه گیری به مناسب سازی، لکه گیری 
و روکش آســفالت معابر اصلی و فرعی 
می پردازند.رحمتی با بیان اینکه فرمول 

آسفالت استفاده شده، استاندارد و مطابق با آب و هوای شهر اصفهان است، گفت: عالوه بر کسب 
تاییدیه آزمایشگاه بتن و آسفالت معاونت عمران شهری شهرداری و همچنین کنترل کیفیت این 
آسفالت توسط آزمایشگاه این ســازمان، کیفیت قیر مصرفی نیز توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک 

خاک استان کنترل می شود.
مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان بیان کرد: اجرای آســفالت در معابر تازه تاسیس، 
آسفالت پروژه ها، پل ها، لکه گیری و درزگیری آسفالت های معیوب شامل ترمیم محل نشست ها، 
ترمیم ترک های انبساطی و انعکاسی، ترمیم تقاطع ها و میادین بخشی از فعالیت های اکیپ های 
پخش آســفالت این ســازمان اســت.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر اکیپ هــای اجرای 
آسفالت در سطح شــهر در حال فعالیت هستند و تا جایی که شــرایط جوی مساعد باشد تا پایان 
 امســال  به صورت شبانه روزی نســبت به روکش آسفالت و ترمیم آســفالت های تخریب شده،

 اقدام می کنند.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اعالم کرد:

فعالیت 2 اکیپ گشت بازرسی شهرداری در شهر اصفهان
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار شــهرداری اصفهان از فعالیت هشــت اکیپ گشت 
بازرسی در قالب ستاد مهر در سطح این شهر خبر داد و گفت: از این تعداد، دو اکیپ گشت بازرسی 
از سوی سازمان مدیریت حمل ونقل بار در سطح شــهر فعال است.سیدعلی عبدالهی در گفت وگو 
با ایمنا، اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده از سی ویکم شــهریورماه تا پانزدهم 
مهرماه سال جاری تعداد هشــت اکیپ گشت بازرســی در قالب ستاد مهر در ســطح شهر فعال 
اســت.وی ادامه داد: از این تعداد، دو اکیپ گشت بازرسی از سوی ســازمان مدیریت حمل ونقل 
بار در سطح شــهر فعال اســت تا تخلفات مربوط به »توقف مطلقا ممنوع«، توقف دوبله در محل 
ایســتادن ممنوع، ســد معبر، عبور از محل ورود ممنوع و ســد معبر را نظارت و اعمال قانون کند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این سازمان همراه 
با سازمان های اتوبوســرانی، تاکسیرانی و سازمان های مربوط به ســتاد مهر از ابتدای شهریورماه 
ســال جاری فعالیت خود را آغاز کــرد تا همزمان با آغاز ســال تحصیلی، ترافیکــی روان و بدون 
دغدغه را پشت سر بگذاریم.وی خاطرنشان کرد: شــهروندان و رانندگان می توانند هرگونه تخلفی 
که از سوی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در سطح شهر مشــاهده کردند را از طریق تماس با 
سامانه ۱۳۷ و اعالم کد شناسایی رانندگان که به وســیله برچسب روی خودروهای وانت، نیسان، 
 کامیونت و خودروهای نیمه سنگین درج شده اســت، اطالع دهند تا در اسرع وقت به تخلف آنان 

رسیدگی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرداد:

تخصیص ۲۰ میلیارد یورو فاینانس و ۳۰ هزار میلیارد اوراق مالی برای ساخت خوابگاه متاهلی

نماینده مردم اصفهان در مجلــس از تخصیص ۲۰ میلیارد یورو فاینانس 
و ۳۰ هزار میلیارد اوراق مالی برای ساخت خوابگاه متاهلی در دانشگاه ها 
خبر داد.امیرحسین بانکی پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، قانون جوانی 
جمعیت را تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی دانســت و اظهار داشت: در اصل 
 ۱۰ قانون اساسی گفته شده که قوانین کشور باید در جهت تسهیل ازدواج
  و تحکیــم خانواده باشــد و قانون جوانــی جمعیت تحقــق عینی این

 اصل است.

غایت قانون، مانع زدایی است نه تشویق 
وی با بیان اینکه در قانــون جوانی جمعیت به دنبال تشــویق به معنای 
مصطلح نبودیم بلکه به دنبال رفع مانع هســتیم، گفت: هیچ کس برای 
گرفتن یک وام ۲۰ میلیونــی اقدام به فرزنــدآوری نمی کند؛اما این وام 
موجب کاهش فشار بر فردی که بچه دار شــده می شود، اینکه یک جوان 
برای کاهش فشار اقتصادی تسهیالت ازدواج دریافت کند یا برای دریافت 
تسهیالت ازدواج کند دو ادبیات متفاوت است  و تالش شده با تسهیالت 

قانون بیشتر نگاه به ازدواج و فرزندآوری نهادینه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: در برخی 
گزارش ها عنوان می شود که یک شهروند ایرانی بیش از 4۰ سال زمان برای 

داشتن یک زمین یا خانه الزم دارد و در قانون جوانی جمعیت تالش شد 
تا به افرادی که فرزند سوم خود را به دنیا بیاورند ۲۰۰ متر زمین داده  شود 
که عمال رایگان اســت و فقط هزینه های جانبی آن بعد از دو سال تنفس 
و طی هشت قسط گرفته می شود؛ همچنین وام مسکن نیز به این افراد 
داده می شود تا از نگرانی خانواده ها کاسته شود؛بنابراین عمده مفاد قانون 
در راستای مانع زدایی است و به دنبال تشویق افراد نیست؛ چراکه مقوله 
ازدواج و فرزندآوری به تصمیم خود فرد مربوط است اما وظیفه دولت است 

که بتواند برای امور این اشخاص تصمیم تسهیلگری کند.

رویکرد حل مسئله در تدوین قانون جوانی جمعیت 
وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت به صورت حل مسئله تدوین شده 
است، اظهار داشــت: دلیل اینکه این قانون دارای ۷۳ ماده و بیش از ۲۰۰ 
حکم است این بوده که برای هر مســئله راه حل های جدی بر اساس سه 

معیار اثربخشی، امکان پذیری و پذیرش نخبگانی ارائه شود.

پیوست جمعیتی ظرفیتی برای به روزرسانی قانون جمعیت
بانکی پور با اشاره به الزام دستگاه ها جهت ارائه پیوست جمعیتی عنوان کرد: 
در قانون جوانی جمعیت هرکدام از دستگاه ها نسبت به خدمات و تسهیالتی 

که به مردم ارائه می دهند ملزم هستند یک پیوست جمعیتی داشته باشند 
و همین ارائه پیوست جمعیتی سبب می شود تا ظرفیت قانون چندبرابر 

شود و مواردی که در قانون نیز نیامده را بتوان با این پیوست برطرف کرد.
وی با اشاره به عملکرد نهادها در این زمینه گفت: در دستگاه های مختلف 
برخی شرایط مطابق پیوست جمعیتی برای کارمندان در نظر گرفته شده 
و تمهیداتی نیز به عنوان جایزه ملی جمعیت تعریف شده تا افزایش نرخ 
ازدواج و باروری در مجموعه های مختلف بررسی و مورد تشویق قرار گیرد؛ 

البته این جایزه برای ارائه گزارش کار نیست بلکه خروجی محور است.

مشکلی از لحاظ تامین بودجه برای ساخت خوابگاه های متاهلی 
وجود ندارد

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به ضرورت 
ســاخت خوابگاه های متاهلی گفت: برخی هنگام تدوین قانون ساختن 
خانه های کوچک توســط شــهرداری ها و دولت را برای تشــویق جوانان 
به ازدواج پیشــنهاد می دادند؛ اما شــرایط انجام این کار به دلیل مسائل 
اقتصادی دولت فراهم نبود چراکه بودجه زیادی می طلبید و درعین حال 
بافرهنگ ایرانی نیز چنین خانه های کوچکی سازگار نبود؛ بنابراین به جای 
این کار، ساخت خوابگاه های متاهلی برای همه دانشــگاه ها اعم از آزاد، 
پیام نور و غیردولتی را پیشنهاد کردیم به طوری که همه دانشجویان متاهل 
چه بومی و چه غیربومی حق استفاده از آن را داشته باشند و درعین حال 
موانع تحصیل دانشجویان نیز برطرف شود به عالوه اینکه بافرهنگ ما به 
دلیل شناخت قبلی سازگاری بیشتری داشــت.وی ادامه داد: همچنین 
خوابگاه متاهلی ضمن حل مشکل مسکن، به نوعی ترویج گر ازدواج آسان 
بود و می توانست مســائل تامین جهیزیه و هزینه های اول زندگی را حل 
کند. در همین راستا بودجه مناسبی نیز برای نهضت خوابگاه سازی برای 
آنها در نظر گرفته شده است تا چهره دانشگاه از مجردی به متاهلی تغییر 
کند به طوری که ۱۰ درصد بودجه اختصاصی و تملک دارایی دانشگاه باید 
صرف ساختن خوابگاه متاهلی شود و دانشگاه ها نمی توانند اعتبار ساخت 
خوابگاه متاهلی را به امور دیگری اختصاص دهند.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱4۰۱ سه تمهید دیگر 
برای خوابگاه های دانشجویی نیز دیده شده، ۲۰ میلیارد یورو فاینانس برای 
آنها در نظر گرفته شده تا برای تجهیز و ســاخت خوابگاه ها از آن استفاده 
کنند، ۳۰ هزار میلیارد اوراق مالی برای آنها دیده شده و معادل تمام بودجه 
اختصاصی آنها تسهیالت بانکی برای ساخت خوابگاه ها در نظر گرفته شده 
است بنابراین مشــکلی از لحاظ تامین بودجه برای ساخت خوابگاه های 
متاهلی وجود ندارد البته اگر دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی نیز  اقدام به 

ساخت خوابگاه متاهلی کنند، زمین  رایگان به آنها تعلق می گیرد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
ستاد مهر بعد از دو سال وقفه در آموزش حضوری 
دانش آموزان با شــش کمیته فعالیت خود را آغاز 
کرد.حسین حق شناس با اشــاره به فعالیت ستاد 
مهر شــهر اصفهان، اظهار کرد: پس از دو سال وقفه 
در آموزش حضوری دانش آموزان و دانشــجویان، 
ستاد مهر از ابتدای شــهریورماه فعالیت خود را در 
راستای تسهیل سازی عبور و مرور و ایجاد شادی و 
نشاط دانش آموزان در قالب شش کمیته آغاز کرد.

وی با بیان اینکه کمیته اجرایی مناطق، مســئولیت 

ایمن سازی و آرام سازی مدارس و مسیرهای منتهی 
به آن را در مناطق پانزده گانه شهرداری بر عهده دارد، 
افزود: کمیته حمل ونقل همگانی، متولی بهینه سازی 
رفت وآمد دانش آموزان توسط سرویس، اتوبوس، 
تاکســی و مترو اســت، همچنین کمیته نظارت به 
تقاطع ها بر روان ســازی ترافیک، زمان بندی دقیق 
تقاطع هــا و کنترل اکیپ های گشــت ســتاد مهر 

نظارت دارد.
معاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهان 
تصریح کرد: کمیته آمار و اطالع رسانی، برنامه های 
مربوط به اطالع رسانی ســتاد مهر و آمار و اطالعات 
کالن حمل ونقل در این ایام را بر عهده دارد و کمیته 
آموزشــی و فرهنگ ســازی به آموزش شهروندی 
دانش آموزان و اولیا می پردازد.وی خاطرنشان کرد: 

همچنین کمیته »خدمات شهری« وظیفه نظارت و 
اجرای رنگ آمیزی جداول، هرس درختان به منظور 
دید بهتر تابلوها، چراغ های راهنمایی، زیباســازی 
مدارس و اطراف آن، شست وشوی مدارس و معابر 
اطراف آن را بر عهده دارد.حق شناس اظهار کرد: در 
ایام بازگشــایی مدارس، توقف اولیا به منظور سوار 
و پیاده کردن دانش آموزان جلوی در مدرســه، راه را 
برای سایر شهروندان مسدود کرده است، بنابراین از 
والدین می خواهیم خودروی خود را در محل مناسب 
و با فاصله از در مدرسه پارک کنند، زیرا با این اقدام 
عالوه بر کمی پیاده روی که در سالمتی افراد تاثیرگذار 
است، به فرزندان خود می آموزیم که با فاصله پارک 
کردن خودروها از در مدرسه و جلوگیری از ترافیک 
حاصل از آن باید به حقوق دیگران احترام بگذاریم.

معاون شهردار مطرح کرد:

فعالیت 6 کمیته در ستاد مهر شهر اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

گلوگاه اصلی محله الدان بازگشایی می شود
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: طرح عمرانی آزادسازی گلوگاه و روان بخشی محله الدان با اعتباری 
بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام می شود.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: گلوگاه های اصلی در منطقه ۹ 
با توجه به اولویت بندی و بر اساس مراجعات موردی مالکان یا درخواست های ساکنان محله شناسایی 
می شود و آزادسازی آن در دســتور کار قرار می گیرد.وی با تاکید بر اینکه اولویت آینده منطقه تمرکز بر 
آزادسازی گلوگاه های اصلی و معابری است که به لحاظ تردد، اهالی یک محله دچار مشکل باشد، تصریح 
کرد: طرح عمرانی آزادسازی گلوگاه و روان بخشی محله الدان با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام 
می شود.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه اولویت اصلی این منطقه در آزادسازی گلوگاه ها 
رضایت مندی مالکان جهت توافق است، افزود: در حال حاضر توافق با صاحب ملک انجام شده است و در 
راستای خدمت رسانی و تسهیل در تردد اهالی، این آزادسازی به مساحت ۱۹۷ متر از سمت خیابان آیت ا... 

اشرفی اصفهانی، کوچه 44، کوچه شهید مرتضی میرمعصومی در دست اقدام است.
 

ارتقای سیمای شهری منطقه ۵ با نورپردازی معابر
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با تاکید بر ارتقای سیمای شهری این منطقه با نورپردازی معابر، گفت: 
سیمای بصری اماکن و نورپردازی جزو برنامه های سالیانه منطقه پنج است.حسین کارگر  با اشاره به 
طرح های نورپردازی ســال جاری، اظهار کرد: عملیات تکمیل نورپردازی پل شهید ستاری در راستای 
ارتقای سیمای شهری با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شده است.وی با بیان اینکه زیباسازی 
محیط های گردشگری حاشیه رودخانه از دیگر اقدامات این منطقه است که نقاشی دیواری ابتدای حکیم 
نظامی با طرح عبارت متبرک صلوات با هزینه بالغ بر 4۰۰ میلیون ریال انجام شــده، افزود: ادامه طرح 
کاشی شکسته المان طرح فرش جنب پل وحید در دستور کار این منطقه است.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه روشنایی و نورپردازی از اهمیت خاصی در سیمای شهر برخوردار است، اظهار کرد: 
به منظور زیباسازی و ایجاد امنیت بیشتر شهروندان، پروژه های نورپردازی خیابان ارتش، ورودی زاگرس 
صفه و بلوار شــاهد سپاهان شــهر همراه با آذین بندی و نصب المان های نوری جزو برنامه های سال 
جاری منطقه پنج است.وی خاطرنشان کرد: تعویض کف پوش و اسباب بازی محوطه بازی پارک بزرگ 
سپاهان شهر، نصب مبلمان کودک در پارک کوهستانی صفه و تجهیز وسایل ورزشی از دیگر اقداماتی است 

که جهت ارائه خدمات مطلوب رفاهی و حفظ آرامش شهروندان در دستور کار منطقه قرار گرفته است.

نمایشگاه »مادر ایران« در عمارت تاریخی سعدی
نمایشگاهی از آثار عکس، نقاشی و چیدمان با عنوان »مادر ایران« و به مناسبت هفته دفاع مقدس 
در عمارت تاریخی سعدی اصفهان برگزارشده است.سعید معتمدی، رییس دفتر ادبیات پایداری 
حوزه هنری اصفهان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری نمایشــگاه »مادر ایران« به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در عمارت تاریخی سعدی اصفهان، اظهار کرد: این نمایشگاه با موضوع مادران 
شهدا در چند رشته هنری عکس، چیدمان و نقاشی برگزار شده است.وی ادامه داد: تعداد ۸ اثر از 
استاد مصطفی شــعرباف از رزمندگان دفاع مقدس در این نمایشگاه ارائه شده است؛ ضمن اینکه 
این استاد بنام نقاشــی اصفهان در طول برگزاری این نمایشــگاه به خلق و اجرای ۲ اثر با موضوع 
مادران شهدا می پردازند.معتمدی اضافه کرد: نزدیک به ۲۰ عکس نیز از عکاسانی همچون مهدی 
جانی پور، مرتضی اکبــری، علیرضا جلیلی فر، مهدی کریمی ســودرجانی، وحید مومن زاده، آزاده 
عزیزیان، مرتضی صالحی و روح  ا... جوانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.به گزارش 
ایسنا، عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه عکس، نقاشی و چیدمان »مادرایران« می توانند تا ۱۹ 
مهرماه به گالری های گلستان، بوستان و تماشا در عمارت تاریخی سعدی، واقع در اصفهان، خیابان 

استانداری، گذرسعدی مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

لزوم جمع آوری معتادان 
متجاهر از عرصه های 

فضای سبز اصفهان
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان با تاکید بر لزوم جمع آوری 
معتــادان متجاهر از عرصه های فضای ســبز 
این کالن شــهر، گفت: شــهرداری تنها متولی 
جمع آوری و ســاماندهی این افراد نیســت و 
چند دســتگاه دیگر نیز باید بــه این موضوع 
ورود کنند، اما بعضی از دســتگاه ها به وظایف 
خــود عمــل نمی کنند.مجیــد عرفان منش، 
در خصوص آســیب هایی که بــه عرصه های 
فضای ســبز اصفهان وارد می شود، اظهار کرد: 
عالوه بر خشکســالی که آســیب عمده ای به 
این عرصه ها وارد می کند، دو آســیب دیگر نیز 
در این خصوص وجــود دارد.وی با اشــاره به 
قطع غیرمجاز و ســرقت درختان و آتش زدن 
فضاهای سبز شــهری به عنوان بزهکاری های 
جدید حوزه فضای سبز، ادامه داد: در خصوص 
قطع غیرمجاز و سرقت درختان، مقام قضایی 
ورود کرده اســت و عالوه بر نظــارت نیروهای 
سازمان پارک ها و فضای سبز، نیروهای اداره 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان نیز نظارت الزم را برای جلوگیری از این 
اتفاق را انجــام می دهند کــه در این خصوص 
چند مورد نیز دستگیری متخلفان انجام شده 
اســت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: به رغم 
گزارش سازمان آتش نشــانی مبنی بر عمدی 
بودن تعداد بســیار زیادی از آتش سوزی های 
اخیر عرصه های فضای سبز، تاکنون متخلفی در 
این خصوص شناسایی و دستگیر نشده است.

وی با بیان اینکه بیشتر آتش سوزی های فضای 
ســبز اصفهان در نقاط پرتراکــم رخ می دهد، 
اضافه کرد: این نقاط محلی برای گذران زندگی 
و اسکان معتادان متجاهر شده است و زمانی 
که آتشی برای طبخ غذا و دیگر موارد افروخته 
می شود، به درختان و گونه های گیاهی سرایت 
می کند.عرفان منش با بیان اینکه آتش سوزی 
درختان در سال های گذشــته به شدت سال 
جاری نبوده،افزود: خشکسالی خشک بودن 

عرصه های فضای سبز را تشدید کرده است.

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرداری موظف است هر سال با اجرای طرح های مختلف، چند 
گره ترافیکی این کالن شهر را باز کند.به گزارش ایرنا، روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، به نقل از سید امیر سامع افزود: اجرای طرح های الکترونیکی 
برای آسان سازی در عبور و مرور و استفاده از حمل و نقل عمومی مانند ناوبری هوشــمند حمل و نقل اهمیت دارد و به کاهش ترافیک در بسیاری از نقاط شهر 
منجر می شود.وی با اشاره به تصویب الیحه ای برای پایش و کنترل آلودگی هوا در شورای شهر اظهار داشت: این مصوبه ۲۰ بند دارد که یکی از آنها الزام شهرداری 
بر نصب فیلتر روی خودروهای خود اعم از اتوبوس و آتش نشانی با هدف کاهش آلودگی هوا و استفاده از سوخت مناسب در وسایط نقلیه خود است.این عضو 
شورای شهر هشدار داد: بخش هایی که در این زمینه همکاری نمی کنند از سوی شهرداری اخطار خواهند گرفت و در صورت ادامه، نام شان به استانداری اعالم 
خواهند شد.سامع با بیان اینکه مصرف انرژی در کشور و شهر ما باالست بنابراین باید سبک زندگی خود را تغییر دهیم، اضافه کرد: اگر دستگاه های مختلف شهر، 

مشوق ساختمان هایی باشند که اصول مصرف انرژی را بخوبی رعایت می کنند و برای آنها تخفیف در نظر بگیرند، می توان به کاهش مصرف انرژی امیدوار بود.

شهرداری اصفهان هر سال باید چند گره ترافیکی شهر را باز کند

ملیله کاری؛ از مشاغل اصفهان
ملیله کاری یا ملیله سازی شــاخه ای از هنر 
فلزکاری اســت که در آن با مفتول های نازک 
نقره ظروفی تزئینی می سازند. نقره به کار رفته 
در این هنر عیار ۱۰۰ دارد.شمش های نقره را با 
چکش یا دســتگاه نورد به شکل مفتول های 
چهارپهلو باریک می کننــد و ابتدا نقش های 
کوچک را می سازند سپس آنها را در کنار هم در 
یک قالب قرار داده و با نقره ای با عیار پایین تر 

لحیم می  دهند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

فرماندار نایین گفت: بــا پیگیری های انجام شــده در آینده ای نزدیک ۶۵ 
روستای شهرستان نایین به شبکه آب شرب پایدار متصل می شوند.فیروزی 
در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در آینده ای نزدیک ۶۵ روستای شهرستان 
نایین به آب شــرب پایدار متصل می شــوند، اظهار کــرد: عملیات اجرایی 
آبرسانی به سه دهستان الی سیاه، کوهســتان و بهارستان بخش مرکزی 
نایین به منظور اتصال به شبکه آب شرب پایدار آغاز شده است که پیش بینی 
می شود روستاهای دهستان الی ســیاه تا پایان هفته بسیج، به آب شرب 
پایدار متصل شوند.وی افزود: در بخش دهستان های کوهستان و بهارستان 
عملیات اجرایی آن در فازهای مختلف در حال انجام اســت که سنگالخی 
بودن جاده ها و پراکندگی روســتاها تا حدی مشکل ساز شده که پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری روستاهای این دو دهستان به آب شرب پایدار 
متصل شوند.فرماندار نایین گفت: هم زمان با پروژه اتصال ۶۵ روستای نایین 
به آب شرب پایدار، سه پروژه آبرســانی در شهرستان های نایین، سمیرم و 

فریدون شهر در حال انجام است، به همین دلیل اعتبارات این پروژه ها متغیر 
است که از بخش محرومیت زدایی این اعتبارات تامین می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت:  این اســتان رتبه دوم کشور را 
پس از تهران در کسب  و کار مجازی و بازاریابی شبکه ای، به خود اختصاص داده 
است.امیر حسین کمیلی در جلسه کمیته متناظر استانی بررسی نحوه نظارت 
بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای، افزود:  تاکنون 
۳۳۶ پروانه کسب و کار مجازی در اســتان اصفهان صادر شده؛ اما نمادهای 

اعتماد الکترونیک هفت برابر پروانه های صادر شده است.
وی افزود: فهرست  شــرکت های مجاز به فعالیت در سایت دبیرخانه نظارت 
بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی که به طور 
مستقیم زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند، قابل مشاهده است و از طریق 
رنگ نماد آنها می توانیم به نوع فعالیت این شرکت ها پی ببریم و از طریق این 
فهرست می توان به فهرست کاالها و شعب این شرکت ها هم دسترسی داشت 
و به فعالیت های قانونی و غیر قانونی آنها در اســتان ها پی برد.کمیلی گفت: 
شرکت های بازاریابی شبکه ای مجوز فعالیت قانونی خود را از وزارت صنعت 
معدن و تجارت دریافت می کنند و پس از ارائه طرح سود دهی و پلن فعالیت 

به این وزارتخانه، در صورت داشتن شرایط الزم می توانند پروانه کسب بازاریابی 
شبکه ای را دریافت کنند.

وی ادامه داد: اینماد )نماد اعتماد الکترونیک(،  نشــانه ای است که از سوی 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران 

به عنوان تاییدیه به فروشگاه های اینترنتی داده می شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه کسب و کارهای مجازی 
و شرکت های بازاریابی شــبکه ای، باید نماد اعتماد یا پروانه کسب مجازی را 
دریافت کنند، اظهار داشت: به دلیل طوالنی شدن مراحل دریافت پروانه کسب 
مجازی، در زمان حاضر بیشتر فعاالن این حوزه با نماد اعتماد فعالیت می کنند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: شــرکت های دارای نماد 
ســبز رنگ، مجاز به فعالیت هســتند و واحدهایی که نماد زرد رنگ دارند در 
 زمان حاضر به دلیل دریافت اخطار و ارتکاب خطاهای قانونی، تعلیق شده اند

 که در صورت بهبود فرآیند نماد آنها سبز خواهد شد، اما در غیر این صورت قرمز 
می شوند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جلسه ای که با حضور مسئول بسیج سازندگی 
اســتان، نماینده نیروی زمینی ســپاه پادگان 1۵ خرداد، معاون مدیرکل دفتر 
روستایی و شوراهای استانداری و فرمانداران شهرستان های فریدون شهر، نایین 
و سمیرم برگزار شد، گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آبرسانی به روستاها 
مورد توجه جدی قرار گرفتــه و این امر با برنامه ریــزی دقیق، اتخاذ تصمیمات 
هماهنگ و بهره گیری از تمام ظرفیت  ها به صورت جهادی، در دستور کار فعاالن 
صنعت آبفا قرار گرفته است.حسین اکبریان  اظهار کرد: در طرح جهاد آبرسانی در 
استان اصفهان ، 97 روستا با جمعیتی بالغ بر 21 هزار نفر در سه شهرستان نایین، 
فریدون شهر و سمیرم با همکاری قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی )ع( از 
آب شرب پایدار بهره مند می شوند.مدیر عامل آبفای استان اصفهان با بیان اینکه 
انتظار می رود با استفاده از توان نیروهای جهادی، طرح آبرسانی به روستاهای 
محروم در موعد مقرر در استان به بهره برداری برسد، اظهار داشت: مسلم است 
که در اجرای این طرح در استان مشکالت و چالش هایی وجود دارد، اما می توان 
امیدوار بود با ایجاد یک هم افزایی موثر بین همه متولیان و فعاالن عرصه آبرسانی، 
تحولی نو در محرومیت زدایی و دسترسی پایدار روستاییان به آب شرب پدید آید.

اکبریان خاطر نشان ساخت: هم اکنون آب شرب ساکنان 10۵ روستا در نایین از 
طریق تانکر و به صورت سیار تامین می شود و بر این اساس می طلبد تا کمتر از 

دو ماه دیگر، بخشی از طرح آبرسانی به روستاهای نایین در مدار بهره برداری قرار 
گیرد.وی با اشاره به آغاز فصل سرد و شروع بارش ها اظهار کرد: با توجه به اینکه 
روستاهای فریدون شهر و سمیرم در مناطق کوهســتانی و سردسیر قرار دارند، 
طرح جهاد آبرسانی به این روستاها باید با ســرعت بیشتری انجام شود.مدیر 
عامل آبفای استان اصفهان در پایان اعالم کرد: تمام متولیان و فعاالن عرصه جهاد 
آبرسانی باید با برگزاری جلسات مستمر و بررسی چالش ها و ارائه راهکارها به 

منظور غلبه بر مشکالت، تحولی نو در امر آبرسانی به روستاها ایجاد  کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: به والدینی که داری سه فرزند 
هستند و فرزند سوم آن ها از آبان سال 1۴00 به بعد به دنیا آمده باشد زمین 200 
متری تعلق می گیرد.علیرضا قاری قرآن  اظهار کرد: والدینی که فرزند سوم شان 
از آبان سال 1۴00 به بعد به دنیا آمده باشد و متقاضی زمین هستند باید در سامانه 
ثبت نام اقدام ملی وارد شوند و در قسمت طرح حمایتی مسکن اعالم کنند که 
داری سه فرزند هستند و تاریخ تولد فرزند ســوم را مشخص کنند.وی  افزود: 
سامانه ای که برای اعطای زمین به فرزندان سوم درنظر گرفته شده است همان 
سامانه طرح نهضت ملی است و افراد فقط در یکی از این طرح ها می توانند ثبت 
نام کنند اگر کسی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده و اکنون می خواهد در طرح 
اعطای زمین به فرزندان سوم ثبت نام کند باید در سامانه اطالعات خود را ویرایش 

دهند. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مسافت زمینی که به 
والدین تعلق می گیرد نهایتا 200 متر است، عنوان کرد: هزینه ای که والدین برای 
این زمین پرداخت می کنند هزینه آماده سازی دور جدول، آسفالت و ایجاد شبکه 
معابر است.قاری قرآن بیان کرد: مبلغی که در این طرح باید پرداخت شود دو سال 
تنفس و نهایتا در هشت سال باید باز پرداخت شود و زمانی که آخرین قسط واریز 
شد سند مالکیت به نام والدین زده می شود.وی با اشاره به اینکه برای ساخت 
زمین هم تسهیالتی در نظر گرفته شده، اضافه کرد: این تسهیالت مانند تسهیالتی 
است که برای طرح نهضت ملی در نظر گرفته شده، اما با این تفاوت که در طرح 
نهضت ملی مبلغ زمین از افراد گرفته می شود و در این طرح هزینه زمین قیمت 

تمام شده و فقط مبلغ خدمات دریافت می شود.

فرماندار نایین خبر داد:

۶۵روستاینایینبهشبکهآبشربپایدارمتصلمیشوند

اصفهان،دومیناستانکشوردرزمینهکسبوکاردرفضایمجازیاست

تاکیدمدیرعاملآبفایاستاناصفهانبراجرایسریعطرحجهادآبرسانیبهروستاها

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

جزییاتاهدایزمینبهوالدیندارایسهفرزند
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