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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس شورای اسالمی شهر  می گوید ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار حمل ونقل اصفهان 
بلوکه شده است؛

پول هست ولی نیست!

یک پیشکسوت فوتبال:

مغانلو به »هالند« 
شباهت دارد!

همایش بزرگداشت روز 
جهانی تخم مرغ در اتاق 

بازرگانی اصفهان

تور ملی فناوری در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان

 اصفهان رتبه اول تولید
 تخم مرغ را در کشور 

داراست

مدیرکل انتقال خون استان ضمن 
 اشاره به کمبود نیرو، بودجه، پایگاه 

 و تجهیزات در سازمان 
 انتقال خون از  رشد اهدای خون

 در اصفهان خبرداد؛

رشد ۹.2 درصدی 
خون گیری در استان

»توسعه ورزش قهرمانی« حلقه گمشده در اصفهان محسوب می شود؛ 
اما رویکرد مدیریتی ورزشی اصفهان به سمت حواشی رفته است

حاشیه های مهم تر از متن

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان مطرح کرد:
اعالم گزارش درباره 

 سازه های ناایمن
 تا یک ماه دیگر
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:
زاینده رود جاری می شود

در نیمه نخست امسال انجام شد؛
صدور 1۹0 پروانه در منطقه ۵ اصفهان

 اصالت پست 
    وقتی حتی فضای مجازی هم جایگاه شیوه قدیمی ارتباطی

 و ارسال مرسوله را  کمرنگ نکرد؛ 

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه  در نظر دارد زمین های با کاربری مسکونی با مشخصات زیر واقع در ادامه خیابان 22 بهمن – بلوار 65 متری شهید حمزه بابایی را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند پس از نشر آگهی جهت شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« مراجعه و نسبت به 
خرید اسناد و بارگذاری قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

آگهی مزایده عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف: 1388101

نوبت دوم

شرایط شرکت در مزایده:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/07/23 جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/08/03 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

شماره

 پالک 
موقعیت

 مساحت تحدید حدود 
متر مربع

تضمین شرکت قیمت 
در مزایده 

کل ریالهر متر مربع ریالغربجنوبشرقشمال

2
بن پالک شمالی 

پالک بست
195/90100/051/04619/600/000/000980/000/000

520095/000/00019/000/000/000950/000/000

9

جنوبی

ت
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پالک 

  

197/35104/889/79020/700/000/0001/035/000/000

10200107/500/00021/500/000/0001/075/000/000

11200105/000/00021/000/000/0001/050/000/000

12200105/000/00021/000/000/0001/050/000/000

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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زد و بند »ترامپ« با روسیه فاش شد
ایسنا نوشت: براســاس گزارش نیویورک تایمز، رییس جمهوری پیشین آمریکا ایده مبادله اسناد کاخ 
سفید که با خودش به ماراالگو برده بود، با اســناد حساس از تحقیقات اف بی آی درباره روابط کمپین او 
در سال ۲۰۱۶ با روسیه را مطرح کرده بود.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، از آنجایی که »آرشیو ملی« 
آمریکا دونالد ترامپ را تحت فشار قرار داده بود تا تعداد زیادی از اسناد رسمی را که او در امالک ماراالگو 
در فلوریدای جنوبی نگهداری می کرد و در اختیار آنها نبود را بازگرداند، ترامپ که هنوز از تحقیقات مرتبط 
با روسیه خشمگین بود، از امتناع این آژانس دولتی از افشای اسنادی که او احساس می کرد می توانند 
از ادعاهایش پشتیبانی کنند، ناامید شده بود.براساس این گزارش، ترامپ به مشاورانش گفت که برای 
رسیدن به این اسناد، او حاضر است تا جعبه های سندهای حساسی که او در ماراالگو نگهداری می کرد، 
تحویل دهد. اما دستیارانش این پیشنهاد را بررسی نکردند چون می دانستند رد می شود.اندکی پس از 
ورود ترامپ به کاخ سفید، نگرانی هایی درباره تمایالت این رییس جمهوری وقت آمریکا برای بردن اسناد 

به اتاق خوابش ایجاد و یافتن اسناد در کاخ سفید به معضل تبدیل شد. 
 

امیر کویت، اختیارات خود را به ولیعهد واگذار کرد
مطبوعات کویت نوشتند که شــیخ نواف االحمد الجابر الصباح، امیر این کشور  برای انجام معاینات 
پزشکی راهی ایتالیا شد. بر اساس این گزارش، شیخ نواف توسط شیخ »مشعل االحمد« معاون امیر 
و ولیعهد، شیخ »احمد نواف االحمد الصباح« نخســت وزیر ، شیخ »طالل الخالد« معاون نخست 
وزیر، وزیر دفاع و سرپرست وزارت کشور و برخی مقامات بلندپایه کویت در فرودگاه این کشور بدرقه 
شد.پیش تر خبرگزاری کویت گزارش داده بود که امیر این کشور در ۲۴ سپتامبر گذشته پس از انجام 
یک سفر شخصی از ایتالیا به این کشور بازگشته بود.امیر کویت در ۱۵ نوامبر گذشته با صدور فرمان 
امیری برای کمک گرفتن از ولیعهد در اداره امور به صورت موقت برخی از اختیارات قانون اساسی خود 
را به وی واگذار کرد. در قانون سلطنتی کویت آمده که در صورت بیماری، ناتوانی یا سفر امیر، برخی از 

اختیارات وی ممکن است به ولیعهد منتقل شود.
 

توافق برای تشکیل »دولت وحدت« در لیبی
نخست وزیر مکلف از سوی پارلمان طبرق در لیبی از توافقی با تشکیل»دولت وحدت« در لیبی خبر داد.

فتحی باشاغا، نخست وزیر مکلف از سوی پارلمان طبرق در لیبی در مصاحبه با شبکه الوسط لیبی گفت 
که وی در سفرش به تونس با فرستاده آلمان، سفیر آلمان، سفیر انگلیس در لیبی و فرستاده سازمان 
ملل به لیبی دیدار و درباره تحوالت سیاسی و تدوین قانون اساسی بحث و تبادل نظر کرد.وی گفت که 
با دولت وحدت در لیبی توافق شده است.باشاغا درباره توافق لیبی و ترکیه در دوره دولت وفاق ملی 
لیبی صحبت کرد و گفت که این توافق مساحت های زیادی را به آب های منطقه ای لیبی اضافه کرد.وی 
گفت: اما یادداشت تفاهمی که دولت موقت اخیرا با ترکیه امضا کرد امتیازها و یک منطقه اقتصادی 

دریایی را به کشور دیگری داد بدون اینکه طرف های لیبیایی با آن توافق کرده باشند.
 

روسیه: 

کشورهای میانجی باید اوکراین را به ترک خصومت متقاعد کنند
مدیر بخش دوم کشورهای مستقل مشترک المنافع وزارت خارجه روسیه با بیان این که مسکو پیشنهاد 
کشورها برای میانجی گری در مذاکرات با کی یف را رد نمی کند، گفت : میانجی ها باید اوکراین را به ترک 
خصومت ها متقاعد کنند.لکسی پولیشچوک در مصاحبه با خبرگزاری تاس افزود: مسکو از سال ۲۰۱۴ 
به مدت هشت سال چنین نقشی )میانجی( را برعهده داشته و مذاکرات بین کی یف و دونباس را برای 
اجرای توافقات مینسک تسهیل کرده است.وی ادامه  داد: اکنون مشخص شده است که کی یف در تمام 

این سال ها برای حل و فصل درگیری در دونباس نقش بازی کرد.

شکراب شدن رابطه آمریکا با عربستان سعودی؛ 

پایان ماه عسل

 »دیک دوربین«سناتور ارشد دموکرات خواستار پایان اتحاد واشنگتن 
و ریاض و باز کردن جنبه های مســکوت پرونده حمالت ۱۱ سپتامبر 
درباره نقش دولت عربستان سعودی در انجام این حمالت تروریستی 

شده است.
ســناتورها و نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از تصمیم اخیر اوپک 
پالس برای کاهش ۲ میلیون بشــکه ای عرضه نفت بــه بازار جهانی 
که با همکاری دولت سعودی و روســیه به تصویب این کارتل انرژی 
رسیده، خشمگین شده و خواستار تجدید نظر دولت آمریکا در رابطه 

با عربستان سعودی شده اند.
به گزارش عصرایران بــه نقل از وبگاه »هیل« )وبــگاه کنگره آمریکا( 
در این راستا »برنی سندرز« ســناتور مستقل آمریکایی، اقدام دولت 
عربستان سعودی در عدم همکاری برای افزایش تولید و عرضه نفت 
به بازار جهانی را محکوم کرده و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از 

این کشور و توقف فروش سالح آمریکا به سعودی ها شد.
ســندرز پس از اعالم تصمیم اخیر اوپک پالس، در توئیتی نوشــت: 
اگر عربستان ســعودی، یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان، 
بخواهد با روسیه برای افزایش قیمت انرژی در آمریکا شریک شود، 

می تواند پوتین را وادار کند که از نظام پادشاهی خود دفاع کند. ما باید 
تمام نیروهای آمریکایی را از عربستان سعودی خارج کنیم، فروش 

سالح به آنها را متوقف و به کارتل نفتی این کشور پایان دهیم«.
سندرز روز چهارشنبه گذشــته نیز اظهارات مشــابهی بیان کرده و در 
توئیتی نوشــت: »آمریــکا باید به کارتــل غیرقانونــی تعیین قیمت 
اوپــک پایان دهــد، کمک هــای نظامــی به عربســتان ســعودی 
 را حــذف کنــد و بــه شــدت بــه ســمت انرژی هــای تجدیدپذیر

در  حرکت  باشد.«
بسیاری از دموکرات های کنگره نیز پس از تصمیم اخیر اوپک پالس 
برای کاهش ۲ میلیون بشــکه ای عرضه نفت به بــازار، واکنش های 
مشابهی نســبت به این تصمیم داشته اند و مدعی شــده اند این کار 
هماهنگ روسیه و عربستان ســعودی، به منظور ضربه زدن به دولت 
آمریکا از ناحیه افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندوره ای 

کنگره است.
همچنین طرحی از جانــب چند نماینده دموکــرات کنگره به مجلس 
آمریکا ارائه شده که برای تنبیه دولت سعودی بابت عدم همکاری در 
کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، ایاالت متحده ملزم به خارج کردن 

نیروهای آمریکایی از ســعودی و عدم فروش ســالح به این کشور و 
امارات متحده عربی شده است.

همچنین »چارلز شومر« رهبر اکثریت دموکرات سنا اعالم کرد، سنا به 
روند تصویب الیحه موسوم به »نوپک« که در ماه مه به تصویب کمیته 

قضایی رسیده، ادامه خواهد داد.
این الیحه قانون ضد انحصار را در دعاوی ایاالت متحده علیه کشورهای 
عضو اوپک پالس و شــرکت های نفتی دولتی آنهــا تغییر می دهد و 
بر اســاس آن می توان شــرکت های دولتی »لوک اویل« روسیه و 
»آرامکو« سعودی را در محاکم قضایی آمریکا مورد پیگرد قانونی قرار 
داد.سناتور »دیک دوربین« دومین سناتور ارشــد دموکرات سنا نیز 
خواستار تصویب این الیحه در این هفته شده و از ارزیابی مجدد روابط 
واشنگتن-ریاض حمایت کرده است، به ویژه با اشاره به»بدون پاسخ« 
ماندن بسیاری از پرســش ها و ابهامات درباره نقش دولت سعودی 

در حمالت ۱۱ سپتامبر.
دوربین روز پنجشنبه گفت: »خاندان ســلطنتی سعودی هرگز متحد 
قابل اعتماد ملت ما نبوده است. وقت آن رسیده که سیاست خارجی ما 

دنیایی را بدون اتحاد با این خنجرزنان سلطنتی تصور کند.«

روزنامه ایران نوشــت: پایگاه های خبــری اقماری 
وابسته به جریان مخالف دولت، با تقطیع و تحریف 
اظهارات رییس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه 
الزهرا)س( مدعی شــدند رییس جمهور معترضان 
را »مگس« خطاب کرده است.این تحریف از سوی 
رســانه هایی چون اصالحات نیوز، ایــران تایمز و... 
درحالی صورت گرفته اســت که رییــس جمهور در 
بخشی از سخنان خود در دانشگاه الزهرا)س( با اشاره 
به نقش دشمنان در ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور 
گفت: »دشمنان تصور کردند که می توانند در محیط 
دانشــگاه به امیال پلید خود برســند، غافل از اینکه 
دانشجو و استاد ما بیدار است و آن قدر بصیرت دارد 

که اجازه نمی دهد دشمن در این رابطه کوچک ترین 
حرکتی در جهت امیال خود کند، باید به او گفت که ای 
مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست / عرض خود 
می بری و زحمت ما می داری.«همان گونه که از این 
اظهارات رییس جمهور مشخص است وی به تالش 
ناتمام دشمنان در ایجاد آشوب و بلوا در دانشگاه اشاره 
می کند و خطاب به دشــمنان می گوید: »ای مگس 
عرصه ســیمرغ...« اما رســانه های مخالف دولت 
تیتر زدند: »رییس جمهــور خطاب به معترضان: ای 
مگس…«تحریف آشکاراین سخنان رییس جمهور 
توسط رســانه های مخالف دولت، توسط رسانه های 
ضدانقالب فارســی زبان خارج از کشور با همان خط 

تحریفی بازنشر شده  است. نکته قابل تامل آنکه طی 
ماه های گذشــته، به ویژه پس از آغاز اغتشاشات در 
کشور برخی رسانه های مدعی اصالح طلبی با پیگیری 
خطوط خود رسانه های ضدانقالب، نقاط انحرافی و 
خالف واقع متعددی را برجسته کردند و ضروری است 
نهادهای مربوطه در راستای مقابله با خط محتوایی 
جریان ضدانقالب، تذکرات و برخوردهای الزم را با این 

کانال ها و رسانه ها ی داخلی صورت دهند.

روزنامه دولت:

 سخنان رییسی را تحریف کرده اند، او به معترضان نگفت»مگس«

نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس: 

همه چیز برای بیان اعتراض وجود دارد
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسانه ها، دانشگاه ها و مساجد را به عنوان فضاهایی عنوان کرد که در آن فضا برای بیان اظهار نظر موافق و مخالف و 
سخنرانی وجود دارد و گفت: همه چیز برای بیان اعتراض وجود دارد.حجت االسالم حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس در فراهم 
آوردن فضای قانونی برای استفاده مردم از حق اعتراض با بیان این که »اگر االن کسی بخواهد اعتراضش را بیان کند و نظرش را بگوید می تواند از روزنامه ها، صداوسیما 
و رادیو استفاده کند«، اظهار کرد: آزادی هایی که در ایران وجود دارد، در هیچ جای جهان وجود ندارد.وی گفت: اگر واقعا هدف ابراز نظر مخالف است، امکان »مناظره« 
وجود دارد و برخی نیز از این فرصت استفاده می کنند؛ اما این که عده ای با قمه مردم را زخمی و تیراندازی کنند، اعتراض نیست؛ این که شما می بینید فردی روسری اش را 
بردارد و فرد دیگری به مامور شلیک کند و قمه بزند و با ماشین از مامور پلیس و بسیجی رد شود، غیر قابل پذیرش است.این نماینده مجلس گفت: امروز در دانشگاه ها و 
مساجد فضا برای بیان اظهار نظر موافق و مخالف و سخنرانی وجود دارد. جلوی مجلس نیز گاهی اوقات مطالباتی مطرح می شود. به نظر ما همه چیز برای بیان اعتراض 

وجود دارد. مگر امروز اگر در دانشگاه مناظره ای برگزار شود، کسی حرفی می زند؟ یا اگر بیایند جلوی مجلس مطالبات شان را بگویند کسی حرفی می زند؟

اظهار نظر روز

وز عکس ر

اعتراضات 
ضداسراییلی در 
روستاهای کرانه 
باختری فلسطین

ادعای جدید »فارس« درباره پدر مهسا
خبرگزاری فارس نوشت: با انتشار گزارش رسمی پزشــکی قانونی مشخص شد، دلیل فوت مهسا 
امینی ضرب و جرح نبوده است و مهسا به دلیل جراحی تومور مغزی در هشت سالگی، دارای نارسایی 
هورمونی و مغزی بوده که این موضوع باعث غش کردن وی در مقر پلیس شده و به دلیل عدم احیای 
موثر در لحظات اولیه دچار مرگ مغزی می شود؛ اما نکته قابل تامل اظهارات پدر وی بوده که پیش 
از این در مصاحبه های مکرر با رســانه ها از جمله در گفت وگو با خبرگزاری فارس اعالم کرده بود که 
فرزندش هیچ سابقه بیماری قبلی نداشته و در ۲۲ سال گذشته جز  برای سرماخوردگی به پزشک 
مراجعه نکرده بود. ایــن ادعا در حالی صورت گرفته که در فرم مجوز عمل جراحی بیمارســتان که به 
امضای پدر مهسا رسیده بود صراحتا به بیماری مغزی وی اشاره شده بود.با این حال دکتر شیروانی، 
نایب رییس انجمن مغز که مهسا امینی را در بیمارستان میالد عمل کرده بود، پیش از این جزییات این 
عمل جراحی را توضیح داده بود که دروغ بودن ادعای وکیل خانواده را مشخص می کند.در همین رابطه 
خبرنگار فارس مطلع شد فیلمی از تایید بیماری مهسا توسط پدرش در بیمارستان وجود دارد که وی در 

این فیلم با مشاهده پیکر دخترش قبول می کند که ضرب و جرحی وجود نداشته است.
 

کیهان: 

در فضای مجازی، جمهوری اسالمی سرنگون شده است
کیهان نوشت: اگر طی دو هفته  گذشته مخاطب رسانه های فارسی زبان بیگانه بودید حتما به این نتیجه 
می رسیدید که جمهوری اسالمی آخرین روزهای خود را ســپری می کند؛ اگر اخبار را فقط در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام دنبال می کردید مطمئنا خودتان را برای ۴8 ساعت پایانی رژیم]![ آماده می کردید 
و اگر از کاربران پروپا قرص توئیتر می بودید، آنجا دیگر جمهوری اســالمی سرنگون شده و بحث بر 

سر طراحی پرچم حکومت جدید ایران بود! اما واقعیت میدانی نیز چنین اخباری را تایید می کرد؟

 نماینده تهران: 

می گویند در تهران جوی خون راه افتاده است
جماران نوشت: نماینده تهران در تحلیل تجمعات اعتراضی گفت: این جنبش آن قدر که دارد بازنمایی 
می شود نیست، البته یک جنبش است. باالخره ما باید آن را ببینیم و ریشه هایش را بشناسیم.احمد 
نادری، نماینده مجلس در برنامه شیوه در شبکه ۴  اظهار کرد: در مورد این جبنش؛ رسانه اینجا دارد یک 
بازنمودی را انجام می دهد که در واقع یک هایپررئالیتی )فراواقعیت( دارد ایجاد می شود. رسانه های 
داخلی که همه خوابند! صداوسیمای ما خواب است!دارند فراواقعیتی ایجاد می کنند که اصال هیچ 
نسبتی با واقعیت اولیه ندارد.دوستی از شمال شرق کشور با من تماس گرفته بود، آدمی تحصیل کرده، 
جوری در واقع صحبت می کرد که االن من که دارم در تهران راه می روم در جوی خیابان به جای آب، 

خون راه افتاده است!گفتم از این خبرها نیست، چرا فکر می کنید این طور است.
 

اینکه بگوییم خواسته های دهه هشتادی های کف خیابان 
خالف شرع است، مگر توسط آنها رد می شود؟!

روزنامه شرق نوشت: ویژگی رخدادهای اواخر شهریور و اوایل مهر امسال، پررنگ بودن حضور نوجوانان 
و جوانان کم سن وسال بود. این افراد 88 و ناآرامی های سال های پیش از آن را تجربه نکرده اند و به 
احتمال زیاد در 9۶ و 98 نیز در تجمعات اعتراضی حضور نداشته اند؛ بنابراین نسخه هایی که قبال برای 
پیشینیان پیچیده شده برای امروزی ها کاربرد ندارد. اینکه دائما تبلیغ کنیم اینها جوان و احساساتی 
هستند مگر موردانکارشان است؟ یا اگر گفته شود آنها دنبال خواسته های خالف شرع هستند، مگر از 
طرف آنها رد می شود؟!  اتفاقا این حرف ها ممکن است دقیقا همان چیزهایی باشند که آنها می پسندند 

و بعید نیست خودشان را به  خاطر همین ویژگی ها قهرمان بدانند!

کافه سیاست

مشاور روحانی:

 یک بار باید بنشینیم و 
مشکالت خود را با آمریکا 

حل  کنیم
مشاور رییس جمهور سابق کشورمان در گفت 
و گو با »خبرآنالین« گفت: دیپلماسی خارجی 
ما در یک چرخه باطل گرفتار شده و در سطوح 
مختلفی نیز دچار خطای اســتراتژیک است 
و تا زمانی که عــزم و اراده ای برای اصالح این 
خطاها وجود نداشته باشد در همچنان بر همین 
پاشنه خواهد چرخید.حمید ابوطالبی افزود: 
من معتقدم، خطای استراتژیک در پنج سطح 
متفاوت، به سردرگمی در دیپلماسی و افتادن در 
چرخه  باطل صورت و معنای مذاکره انجامیده 
است. آنچه که نشان می دهد مذاکره مستقیم 
تابو اســت بنابراین چگونگی شــکل و صورت 
مذاکره  با آمریکا مذاکرات را ناکارآمد و امکان 
هرگونه تحرکی را سلب کرده است.در این زمینه 
و از همه مهم تر خطای مفهومی انطباق مذاکرات 
برمبنای »حق« اســت که راه به جایی نخواهد 
برد. زیرا هر دو طرف خود را ذی حق می دانند. 
ایران می گوید هسته ای حق ایران برای تامین 
منافع ملی است؛ آمریکا هم می گوید تحریم 
حق آمریکا برای تامین منافع ملی اســت. از 
نگاه هر دو طرف هم کوتاه آمدن از حق، نابودی 
سرشت انسانی است!ابوطالبی در پاسخ به این 
سوال که پس با این وضعیت اگر باز هم مذاکره 
ای چه در وین چه در قطر آغاز شــود نتیجه از 
هم اکنون مشخص است و باز هم با بن بست 
مواجه خواهیم شد و برای رهایی از این شرایط 
چه باید کرد؟ گفت: باید یک بار برای همیشــه 
و برای خروج از بن بســت های اســتراتژیک 
نابودکننده کشور، گفتمان چهل ساله  بی نتیجه  
»حق دربرابرحق« را به »منافع دربرابر منافع« 
تغییردهیم. یک بار برای همیشه باید بنشینیم 
و مشکالت خود را با آمریکا حل  کنیم.برداشت 
نادرســت ومنفی از مذاکرات و موقعیت ایران 
است. اینکه موفقیت مذاکرات، خواست و نیاز 
آمریکا و غرب است؛ ایران، تبعات منفی تحریم 
و فجایع حاصــل از آن را ازبین برده اســت؛ 
اقتصاد ما درمسیر رشد  و پیشرفت افتاده و 

دیگر نیازی به برجام و رفع تحریم ها ندارد!

اگر عربستان سعودی، یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر 
در جهان، بخواهد با روسیه برای افزایش قیمت انرژی در 
آمریکا شریک شود، می تواند پوتین را وادار کند که از نظام 
پادشاهی خود دفاع کند. ما باید تمام نیروهای آمریکایی 
را از عربستان سعودی خارج کنیم، فروش سالح به آنها را 

متوقف و به کارتل نفتی این کشور پایان دهیم

بین الملل
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       وقتی حتی فضای مجازی هم جایگاه شیوه قدیمی ارتباطی و ارسال مرسوله را  کمرنگ نکرد؛

    اصالت پست
بسیاری تصور می کردند با توسعه فضای مجازی، پست  ریحانه سجادی
جایگاه خود را از دســت دهد، اما این جایــگاه نه تنها 
کمرنگ نشده، بلکه به ویژه بعد از همه گیری کرونا، مردم و ادارات بسیاری از مرسوالت 
خود را همچنان از این طریق مبادله می کنند. اگرچه هنوز در تصور عامه ارســال یک 
مرسوله یا بسته از مبدأ به مقصد طی یک  فرآیند راحت و یا از طریق مسیر هوایی انجام 
می شود، اما باید توجه داشت که تمام مرسوالت پستی که در یک روز از فرستنده به واحد 
پستی تحویل داده می شود، با روند خاصی و شبانه روزی از طریق کامیون به مقصد و 

در نهایت به گیرنده می رسد.

اصفهان بعد از تهران، دومین هاب پستی منطقه ای کشور
در حال حاضر اصفهان بعد از تهران دومین هاب منطقه ای کشور در مبادله مرسوالت 
پستی اســت و مبادله و یا تجزیه مرسوالت ۱۴ نقطه کشــور همچون تهران، مرکزی، 
خوزستان، بوشهر، تبریز، شهرکرد، شیراز، کرمان، مشهد، همدان، یزد، یاسوج، رشت 
و قم در مرکز تجزیه و مبادالت اصفهان انجام می شود و بعد از طی فرآیندی در مسیر 
مقصد قرار می گیرد.رییس اداره تجزیه مبادالت پست استان اصفهان در این باره به 
»ایسنا«، می گوید: مرسوالت، پاکت و کیســه های زیر دو کیلوگرم خارج از سیستم 
توسط کامیون وارد اصفهان شده و به استان های مربوطه مبادله می شود.ایوب رشیدی 
توضیح می دهد: بسته های باالی دو کیلوگرم توسط دستگاه سورتیگ تجزبه می شود، 
به این معنا که مرسوله  وارده دارای مبدأ و مقصد است، بنابراین در این مرکز براساس کد 
مقصد سیستم سورتیگ آن را خوانش می کند؛ مثال مرسوله ای از اهواز باید به مقصد 
مشهد ارسال شود، اما با توجه به اینکه اصفهان دومین هاب مرکزی پست کشور است، 
مرسوله از اهواز وارد مرکز تجزیه و مبادالت اصفهان می شود که مرسوالت زیر دو کیلوگرم 
بدون هیچ کار تجزیه ای داخل خط قرار گرفته و بعد از ظهر همان روز توسط کامیونی به 
سمت مشهد ارسال می شود، اما مرسوالت باالی دوکیلوگرم که عنوان امانت دارند توسط 
دستگاه سورتیگ تجزیه و بعد از استان مبدأ ما به مقاصد دیگر کشور تجزیه می شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار بسته وارد مرکز تجزیه مبادالت اصفهان 
می شود که پاکت ها دستی و بسته های باالی دو کیلوگرم به صورت سورتیگ تجزیه و 
مبادله می شوند، تاکید می کند که تمام بسته ها تماما زمینی توسط کامیون های بخش 
دولتی وارد مرکز تجزیه و مبادالت اصفهان شده و پروسه تجزیه و مبادالت در حداکثر 

زمان و ۲۴ ساعت انجام می شود.

تکلیف بسته های بدون آدرس و یا آدرس نامشخص
در بخش تجزیه مبادالت گاهی شاهد بسته های بدون آدرس و یا آدرس نامشخص 
هستیم  که رییس اداره تجزیه مبادالت پست اســتان اصفهان درباره سرنوشت این 
مرسوالت، توضیح می دهد: در این شرایط مرســوالت وارد واحد کیفیت می شوند و 
براساس سامانه های موجود در ابتدا اگر بتوان اطالعاتی از مشتری پیدا کنیم، تکلیف 

بسته مشخص می شود، اما اگر اطالعاتی وجود نداشت و یا بارکد مرسوله مخدوش 
بود، با توجه به شماره ای که از گیرنده و یا فرســتنده در سامانه است، تماس و آدرس 
گرفته می شود و ما تنها این موضوع را تا مرحله مقصد به استان دیگر پیگیری می کنیم.

وی یادآور می شود که تمام مرسوالت بیمه هستند و اگر مرسوله ای فاقد ارزش بود، در 
قسمت بیمه عمومی قرار می گیرد، اما اگر به گفته فرستنده دارای ارزش باشد، هزینه 
بیمه آن متفاوت است، با این وجود بعد از طی این مراحل مرسوله را به مقصد نهایی که 
می تواند داخل استان و یا کل کشور باشد، رهسپار و تجزیه می کنیم.با این وجود باید 
تفاوتی بین مرسوالت پست معمولی با پیشتاز و سفارشی در بخش تجزیه و مبادالت 
باشد که رشیدی، توضیح می دهد: ممکن اســت در این مرحله ظرفیت بار کامیون ما 
برای ارسال به مقصد تکمیل باشد، بنابراین با اولویت بندی ابتدا مرسوالت پست پیشتاز 
و یا سفارشــی را با اولین کامیون راهی مقصد کرده و محصول پست معمولی منتظر 

کامیون بعدی می ماند.

توزیع 100 مرسوله در روز توسط نامه رسان ها
در این فرآیند بعد از تجزیه و مبادالت مرسوالتی که مربوط به هر شهرستان هستند از 
طریق خودروهای تعیین شده به مرکز شهرستان و یا مرکز ناحیه منتقل می شوند و در 
این قسمت بسته ها تحویل سرنامه رسان خواهد شد.سپس سرنامه رسان ها اقدام به 
ممیزی مرسوالت کرده و مرسوالت از طریق سیستم های مربوطه خوانش می شوند و 
بعد دوباره مرسوالت در ناحیه ها و شهرستان ها تجزیه و به نامه رسان ها داده می شود.

محمود ترابی، مسئول توزیع شرکت پست استان اصفهان با اشاره به اینکه هر نامه رسان 
روزانه بین ۱۰۰ تا ۵۰ مرسوله را تفکیک و در این مرحله مرسوالت را وارد سیستم کرده 
و از طریق برنامه مربوطه آدرس و مشخصات آن را به گوشی تلفن همراه خود منتقل 
می کند به ایسنا، می گوید: در نهایت بسته ها ردیف و از طریق گشت نامه رسانی داخل 
کیف و یا خورجین نامه رسانی گذاشته و بین ساعات ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ در مسیر قرار گرفته 
و نامه رسان از طریق تلفن همراه خود به آدرس های مختلف رفته و با رساندن مرسوله 
به دست گیرنده، از او امضا می گیرد که فرآیند نامه رسانی در نهایت تا ساعت ۱۴:۳۰ تا 
۱۵ بعد از ظهر انجام می شود.وی درباره اینکه چقدر این مرحله زمان می برد، توضیح 
می دهد: هنگامی که نامه رسان از ناحیه و مرکز شهرستان حرکت می کند و اگر مرسوله در 
ابتدای گشت نامه رسانی باشد، اولین مرسوله را توزیع می کند، اما بین ۲۰ تا ۲۵ مرسوله 
توسط یک موتورسوار در طول یک ساعت توزیع می شود.در این مسیر ممکن است که 
گیرنده در مقصد حضور نداشته باشد که ترابی درباره تکلیف این مرسوله می گوید: اگر 
گیرنده در مقصد نهایی حضور نداشت، برگه اعالم را داخل منزل و یا آن محل انداخته که 
برای رساندن مرسوله در نوبت اول مراجعه کرده ایم و فردا نیز دوباره مراجعه می کنیم و 
در نهایت آخر وقت نامه رسان به محل ناحیه و اداره برمی گردد و خورجین نامه رسانی 
خود را به همراه مرسوالتی که به دست گیرنده رسیده را در اداره پست گذاشته و از اداره 
خارج می شود.مسئول توزیع شرکت پست اســتان اصفهان ادامه می دهد: اگر روز 

بعد دوباره گیرنده در محل حضور نداشته باشــد، این بسته وارد باجه معطله می شود 
که هر مرسوله بسته به نوع آن بین یک هفته و اگر مرسوله سازمانی و مربوط به اداره 
مشخصی باشد بین یک ماه تا سه ماه و یا بیشتر در باجه معطله نگهداری و اگر گیرنده 
در این مدت مراجعه نکرد، مرسوله به فرستنده عودت داده می شود.ترابی ادامه می 
دهد: اگر گیرنده شناخته شده نباشد، در نهایت مرسوله و نامه به فرستنده برگردانده 
می شود، با این وجود اگر گیرنده و فرســتنده مرسوله ای نامشخص باشد، هر ماه در 

کمیته ای تحت عنوان »کمیته غیرقابل توزیع« در اداره تجزیه و مبادالت در خصوص 
این مرسوالت تصمیم گیری می شود.بیژن حقیقی، مدیر روابط عمومی اداره کل پست 
استاننیز  می گوید: اداره کل پست استان اصفهان برای پاسخگویی به سواالت و ارائه 
خدمات پشتیبانی سرویس های پستی به مشتریان با اختصاص شماره تلفن ۴۱۴۰ و 
ایجاد مرکز تماس از هر نقطه از استان از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعد از ظهر، فرآیند 

پاسخگویی با مشتریان را  راه اندازی کرد.

معاون فناوری و نــوآوری وزیر علــوم تحقیقات و 
فناوری گفت:  زمینه فعالیت بیش از هفت هزار و ۵۰۰ 
شرکت فناور و دانش بنیان در ۴۹ پارک علم و فناوری 

در سراسر کشور فراهم شده است.
علی خیرالدیــن در ارتباط تصویری با نشســت تور 
فناوری ویژه رییسان پارک های علم و فناوری کشور 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با بیان اینکه این 
شهرک نماد فناوری کشور است، افزود: شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان تجارب خوبی در این زمینه دارد 
و این نشست می تواند این تجربیات مفید را به سایر 

پارک های علم و فناوری سراسر کشور منتقل کند.
وی همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری تور فناوری 
بین المللی در کشور چین خبر داد و افزود: به زودی 
این نشست در دفتر همکاری های ایران و چین برگزار 

خواهد شد.
معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری اظهار داشــت: انتقال تجربه میان رییسان 
پارک هــای علم و فناوری کشــور، یکــی از اهداف 

برگزاری تور ملی فناوری در استان اصفهان است.

به گزارش ایرنــا، تور ملــی فناوری ویژه رؤســای 
پارک های علم و فناوری کشــور به میزبانی شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
مسئوالن ارشد پارک های علم و فناوری کشور در ادامه 
این رویداد ملی، از شــرکت های مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید و در جلســه ای به 
منظور هم اندیشی در راســتای تحقق شعار »تولید، 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« شرکت کردند.
آشــنایی با زیســت بوم فناوری، زیرســاخت ها و 
دســتاوردهای فناورانه شــهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان از اهداف برگزاری این رویداد یک روزه بود.

معاون فناوری وزیر علوم:

زمینه فعالیت ۷۵00 شرکت فناور در پارک های علم و 
فناوری کشور فراهم شد

خبر روز

مدیرکل پست اصفهان:

پست اصفهان، سهمی از بودجه های دولتی و استانی ندارد
مدیرکل پست اصفهان گفت: ردیف بودجه استانی این اداره کل از چند سال گذشته حذف شده است و تنها بودجه  مختصری از محل اعتبارات کشوری به این اداره اختصاص 
می یابد که گره گشای مشکالت ما نیست.حسین باقری، به مناسبت »روز جهانی پست« در جمع خبرنگاران با اشاره به فرسوده بودن ساختمان ها و کمبود فضای فیزیکی 
در برخی از شهرستان های استان اظهار داشت: با وجود  اینکه اصفهان یکی از استان های شاخص  و مهم در امر ارتباطات در کشور به شمار می رود؛ اما دارای کمبود زیادی 
در بخش فضای فیزیکی است به گونه ای که برای ۲ ناحیه پستی خود از زیرساخت های دیگر ارگان ها استفاده می کنیم و این مشکل هر سال نیز سخت تر می شود. وی 
با بیان اینکه برای انجام فعالیت های این شرکت باید به صورت درآمد _ هزینه عمل کنیم، ادامه داد: باید به میزان درآمدهای خود هزینه کنیم زیرا هیچ سهمی از بودجه  
دولتی نداریم به همین دلیل هم تاکنون نتوانسته ایم زیرساخت های خود را تقویت کنیم.مدیرکل پست اصفهان با بیان اینکه برای نوسازی ساختمان های استان یکصد 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، اضافه کرد: بر اساس برآورد کنونی و در راستای بهینه سازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و نواحی پستی استان یکصد میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است تا آنها استاندارد شود  بنابراین از مدیریت استان برای اختصاص بودجه دولتی به این اداره کل، انتظار کمک داریم.وی با اشاره به برنامه های سال آینده 
اداره کل پست استان گفت: تاسیس کلینیک کسب  و کار، مدرسه کسب و کار و مرکز خدمات کار اشتراکی از مهم ترین این برنامه هاست.باقری افزود: یک هزار و ۳۴۸ 
فروشگاه خرید اینترنتی در نیمه نخست امسال در استان فعالیت داشتند که این تعداد نسبت به فروشگاه های سال گذشته با افزایش  ۲۵ درصدی مواجه شده است.وی 
ادامه داد: اصفهان به عنوان دومین هاب مرکزی پست کشور بعد از تهران محسوب می شود که این اتفاق موجب توسعه شاخص های اقتصادی استان و تسریع در ارسال 
مرسوله ها، امنیت و رشد اقتصادی شده است.مدیرکل پست اصفهان، کشورهای استرالیا و کانادا را بیشترین دریافت کننده و ارسال کننده مرسوالت پستی خارجی از این 
استان برشمرد و افزود: در شش ماه امسال ۲ هزار و ۸۵۱ بسته و امانت از استان به سایر کشورها صادر و چهار هزار و ۶۰۹ بسته از سایر کشورها به این استان وارد شد.وی 
خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال ۳۳۹ هزار و ۱۶ گذرنامه در استان توزیع شد که ۸۰ درصد آن مربوط به ۲۰ روزه منتهی به اربعین بود و همچنین در این مدت ۷۱ هزار 
و ۲۴۳ فقره کارت سوخت نیز توزیع شد.باقری ادامه داد: ۳۸۹ هزار و ۵۴۰ فقره مرسوله خرید اینترنتی در شش ماه نخست امسال وارد استان شده که نسبت به سال 

گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته و در عین حال ۱۶۸ هزار و ۲۷۹ فقره مرسوله از استان صادره شده که با رشد ۳۷ درصدی مواجه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

»پسته« آران و بیدگل به ۷ کشور صادر می شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل گفت: بیشترین پسته برداشت شده در آران و بیدگل 
به کشورهای آسیای شرقی، اروپا و حاشیه خلیج فارس صادر می شود که شامل ۷ کشور است.علی 
محلوجی درباره برداشت پسته از زمین های تحت کشــت این محصول، اظهار کرد: از ۱۱۵۰۰ هکتار 
زمین زیر کشت پسته در استان اصفهان ۴۳۰۰ هکتار زمین پسته در شهرستان آران و بیدگل است 
که در هر هکتار، یک تن پسته برداشت می شود و اکنون ۶۰ درصد برداشت این محصول انجام شده 

که پیش بینی می شود امسال بیش از ۴ هزار تن پسته خشک برداشت شود.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد زمین های زیر کشــت پسته آران و بیدگل به ســامانه های نوین آبیاری 
مجهز شده است، افزود: امسال با توجه به وضعیت خشکسالی سال های قبل کشاورزان با استفاده 
از روش های نوین آبیاری توانستند میزان برداشت سال های قبل را حفظ کنند و نتوانستند میزان 
برداشت را افزایش دهند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل، تصریح کرد: در نظر داریم 
کل باغات و زمین های پسته را به سامانه های نوین آبیاری مجهز کنیم که اگر این مهم انجام شود 
میزان برداشت پســته افزایش خواهد یافت.محلوجی گفت: مرغوب ترین نوع پسته و گران ترین 
نوع آن در کشور »پسته اکبری« است که در بیشتر باغات آران و بیدگل این محصول کشت می شود 
و در بازار کیلویی ۴۲۰ هزار تومان به فروش می رسد. دیگر انواع پسته شامل »کله قوچی« و »احمد 
آقایی« اســت که در آران و بیدگل به میزان بســیار کمی از این دو نوع پسته برداشت می شود.وی 
ادامه داد: بیشترین پسته برداشت شده در آران و بیدگل به کشورهای آسیای شرقی، اروپا و حاشیه 
خلیج فارس صادر می شود که شامل ۷ کشور است. عراق، افغانســتان، ترکیه، آلمان و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از جمله این کشورها هســتند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل، 
گفت: پسته محصولی دیربازده است و هنگامی که نهال آن کاشته شود ۷ تا ۸ سال طول می کشد 
که به باروری برسد و در کل سودآوری هر درخت پسته بعد از سال پانزدهم است.محلوجی افزود: 
در بسته بندی محصول پسته ضعیف هســتیم و این محصول به شکل خام صادر می شود. در نظر 
داریم که زنجیره تولید را با زنجیره ارزش تلفیق کنیم تا بتوانیم این محصول را با بسته بندی مطلوب 

و با ارزش افزوده صادر کنیم.
 

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون خبر داد:

توسعه گردشگری کشاورزی در تیران و کرون
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: با توسعه کشت گلخانه ای،گیاهان دارویی و بهینه سازی 
مصرف آب گردشگری کشاورزی در این شهرستان توسعه یافته است.مهدی آرپناهی اظهار کرد: ۷۰۰ 
گلخانه سبزی و صیفی و گل های زینتی فرصت اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی در شهرستان تیران 
و کرون را افزایش داده است.وی افزود: مدل های نوین کشاورزی که در این گلخانه ها مورد استفاده 
قرار گرفته فرصتی شده تا الگوسازی در نقاط مختلف بر اساس این شهرستان صورت بگیرد.مدیر 
جهاد کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه رتبه اول تولید موسیر کشور متعلق به این منطقه است ، 
تصریح کرد: رتبه دوم کاشت زعفران استان اصفهان را داریم که با وجود گلخانه ها ظرفیت گردشگری 
کشاورزی در این منطقه افزایش یافته است.آرپناهی ادامه داد: جمعیت زیادی از مردم عامه و افراد 
متخصص عالقه مند به بازدید از این فرصت هســتند و از طرفی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعت 

بکر این شهرستان بستر را برای حضور گردشگران جذاب تر کرده است.
وی، سطح زیر کشت زعفران این شهرستان را بیش از ۲۴۰ هکتار اعالم کرد و گفت: متوسط برداشت 

از هر هکتار شش و نیم کیلوگرم است.
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون به اختصاص بیش از ۲۰۰ هکتار از ارضی این شهرستان به کاشت 
موسیر اشاره کرد و یادآور شد: این کشــت فرصت خوبی را برای اشتغال و درآمدزایی محلی ایجاد 

کرده است.

شهرستان ها

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ساالنه ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ در این استان تولید می شود که از این لحاظ رتبه اول را در کشور 
به خود اختصاص داده است.حسین ایراندوست افزود: مقدار تولید این ماده غذایی ۲ برابر نیاز استان است و حدود ۵۰ درصد تولید این خطه به سایر نقاط کشور 
عرضه می شود.وی ادامه داد: کاشان، نجف آباد و اصفهان به ترتیب بیشترین مقدار از این ماده غذایی را تولید می کنند و پس از آنها شاهین شهر و میمه و تیران و 
کرون در رده های بعدی جای گرفته اند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه مقدار روزانه تولید تخم مرغ در استان به طور 
میانگین ۳۹۰ تن است، اضافه کرد: رکورد ۴۵۰ تن نیز در بیشترین زمان تولید در این منطقه ثبت شده است.ایراندوست با اشاره به ۱۷ مهر)۹ اکتبر( روز جهانی 
تخم مرغ گفت: اساس این روز بر استفاده هر چه بیشتر از این ماده غذایی تاکید دارد تا با کمک آن سالمتی مردم افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد: شیر، گوشت 
و تخم مرغ سه منبع اصلی پروتئین حیوانی به شمار می رود و قیمت کمتر تخم مرغ نسبت به گوشت به عنوان یک مزیت محسوب می شود.معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: ۷۰ درصد تخم مرغ تولیدی به صورت مسقیم مصرف می شود و ۳۰ درصد آن در صنایع و برای مثال در تولید 
شیرینی و کیک مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین پنج درصد از تخم مرغ هایی که در فرآیند تولید تا بسته بندی شکسته می شود، در صنایع غذایی کاربرد دارد.

اصفهان رتبه اول تولید تخم مرغ را در کشور داراست

 برداشت گردو 
در »درگز«

شهرستان های کالت و درگز بالغ 
بر ۱۵۰۰هکتار گردوی بارور دارند 
که با توجه به خسارت تگرگ در 
بهار سال جاری پیش بینی می 
شود حداقل ۸۰۰ تن گردو از سطح 
باغــات شهرســتان های کالت 
نادری و درگز برداشــت  شود. در 
بعضی از روستاهای درگز قدمت 
درختان بــه بیش از ۱۰۰۰ ســال 

می رسد.

وز عکس ر

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان:

زاینده رود جاری 
می شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهان گفــت: رهاســازی آب زاینده رود 
قرار اســت اول آبان ماه اتفــاق بیفتد؛ اما 
با توجه وضعیت نامناســب ســد، ممکن 
اســت تاریــخ رهاســازی، یــک هفتــه 
 تــا ۱۰ روز بــا تاریخ اعــالم شــده تفاوت

 داشته باشد.
حســین وحیدا با تایید رهاسازی آب برای 
کشت پاییزه کشاورزان، در گفت وگو با ایمنا 
اظهار کرد: مسئوالن اســتانی و وزارت نیرو 
روز جمعه در جمع کشاورزان شرق اصفهان 
قول دادند که با توجه به ذخیره نامناســب 
ســد، با افزایش صرفه جویــی، حتما آب 

پاییزه را به کشاورزان اختصاص دهند.
رهاســازی  تاریــخ  درخصــوص   وی 
 آب گفت: این رهاســازی قرار است پاییز 
اول )آبان مــاه( اتفاق بیفتد؛ امــا با توجه 
 وضعیــت نامناســب ســد زاینــده رود، 
 ممکــن اســت تاریــخ رهاســازی آب، 
یــک هفته تــا ۱۰ روز با تاریخ اعالم شــده 

تفاوت داشته باشد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهــان ادامــه داد: مقرر شــد تــا جهاد 
کشاورزی بذر اصالح شده الزم برای کشت 
کشــاورزان را فراهم کند و کشــاورزان نیز 
اقدامات زیرســاختی از جمله شخم زدن 
زمین ها را برای کشــت قلعه انجام دهند تا 
به نحو مطلوب بتوانند از آب رهاسازی شده 

استفاده کنند.
وحیدا درخصوص محصوالت کشــاورزی 
صادراتــی اســتان تصریــح کــرد: عمده 
محصــوالت صادراتــی اســتان شــامل 
محصــوالت جالیزی و گلخانــه ای ازجمله 
فلفل دلمه ای، خیار درختی، ســیب زمینی 
و پیاز اســت؛ همچنین مقاصــد صادراتی 
استان کشورهای حاشــیه خلیج فارس و 

روسیه هستند.

عکس: میزان
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کویر ابوزیدآباد؛ کمتر شناخته شده و زیبا

کویر ابوزیدآباد، جزئی از شهرســتان آران و بیدگل استان اصفهان اســت که تاچندی پیش جزو 
کویرهای ناشناخته ایران به شمار می رفت ولی رفته رفته اسم این کویر هم نظیر کویر مرنجاب،کویر 
ورزنه و کویر مصر  بر ســر زبــان ها افتاد  و با پتانســیل باالیی کــه دارد می تواند بــه زودی بین 

پربازدیدترین مناطق کویری ایران قرار گیرد.
از زیبایی های این کویر می توان به منطقه کوهســتانی بکر با حیات وحــش و گونه های گیاهی 
منحصر به فرد آن اشــاره کرد که در آن عمق آب به ســطح زمین کمتر از نیم متر است، آن هم آبی 
شیرین و گوارا که نخلستانی را نیز در خود جای داده است. در حاشیه این کویر هم تپه های شنی 
ادامه دار وجود دارد که به ریگ جنی معروف اســت و می توان آن را مشابه ریگ جن معروف در 

کشور برشمرد که مقیاسی کمتر از آن را داراست.
ولی شاید بکرترین مکان در این منطقه، کویر ناب سیازگه)ریگ ســیاه( که در منطقه یخاب قرار 
دارد، باشد. کویری در حدود ۱۰ کیلومتری از مرکز شهر ابوزیدآباد که به سبب نزدیکی زیاد به مرکز 
شهر، مسافران زیادی را از داخل شهر، روستاهای اطراف، شهرهای دور و نزدیک و حتی کشورهای 
دیگر به این مکان می آورد. این مکان به دلیل اینکه از دور مقداری سیاه دیده می شود به این اسم 
نام گذاری شده و از ناب ترین کویرهای کشور است که تورهای آفرود را از جای جای ایران به سمت 
خود می کشاند. اوایل بهار و پاییز، بهترین زمان برای دیدن این مکان به دلیل هوای نسبتا خوب 
آن است.شهر ابوزیدآباد که نزدیک ترین شــهر به این کویر نام گرفته مردمانش به گویش بیذوی 
صحبت می کنند که یکی از گویش ها در شــاخه زبان های ایران مرکزی است. نام این منطقه در 
زبان محلی، »بیز وی« است  و مردم کاشان و آران و بیدگل و فارسی زبانان تا دلیجان آن را بوزآباد 
می خوانند. بوز در زبان دری زرتشتیان یزد به معنی »بوی« است؛ بنابراین بیزوی به معنی بوی آباد 
است. از آثار تاریخی ابوزیدآباد و بخش کویرات که کمتر به آن ها اشاره شده می توان قلعه سردار، 

کاروانسرا و قلعه گرماب و قلعه و کاروانسرای سفیدآب را نام برد.

دریاچه نمک
حوضچه های نمک در مســیر ســیازگه به چاه عروس قرار دارند. جاده دریاچه نمک یا 

دیدنی و سراســر شــگفتی که با گذر از رمل های زیبا و منطقه کویری ای بســیار 
له  چا عروس یا چاه عروس منتهی می شــود٬ جایی به 

که با کندن چند سانتی متر به آب شــیرین می رسید! دریاچه نمک در حاشــیه کویر ابوزیدآباد و 
در فاصله ۲۵ کیلومتری منطقه گردشگری ســیازگه قرار دارد و وسعت و شکل دریاچه متناسب با 
ورود آب و میزان بارندگی آن در فصول مختلف سال متفاوت  است. در مواقع بارندگی و ذوب برف 
های ارتفاعات یخاب  چون بر میزان آب ورودی افزوده می شود وســعت آن زیاد و در غیر از این 

ایام٬ وسعت آن کم است.
از نمک این دریاچه بعد از تصفیه برای مصارف خانگی و صنعتی اســتفاده می شود که ترکیباتی 
از قبیل سدیم کلرید،ســدیم سولفات، منیزیم کلرید و منیزیم ســولفات، مهم ترین مواد تشکیل 
دهنده رسوبات این حوضچه محسوب می شوند. بنابراین شــورابه های این دریاچه یکی از غنی 

ترین معادن و منابع عظیم تولید منیزیم به شمار می آید.

بهترین فصل برای بازدید از کویر ابوزیدآباد
بهترین فصل ها برای بازدید از کویر ابوزیدآباد پاییز، زمســتان و در نهایت اوایل فصل بهار اســت. 
همچون ســایر نقاط کویــری، آب و هوای ایــن منطقه در فصل تابســتان گرم اســت. تورهای 
طبیعت گردی در کویر ابوزید و شــهر زیرزمینی اویی به طور معمول در نیمه سرد فصل سال برگزار 

می شوند.
می توانید در کاروانسرای شاه عباسی  ابوزیدآباد اقامت داشته باشید یا از مراکز اقامتی کاشان و 

آران و بیدگل و یا زائر سرای امامزاده آقا علی عباس )ع( استفاده کنید.

کویر ابوزیدآباد کجاست؟
کویر ابوزیدآباد در استان اصفهان و حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شرق شهر کاشان قرار دارد. مسیر 
دسترســی به کویر ابوزیدآباد از تهران از طریق جاده تهران-قم و سپس جاده کاشان است. برای 
رسیدن به ابوزد آباد می توانید از مســیر اتوبان، جاده قدیم و یا از داخل شهر کاشان استفاده کنید. 
مسیر شهر کاشــان بهترین راه برای رفتن به کویر ابوزید آباد است. در این مسیر باید از داخل شهر 
کاشان وارد جاده ابوزیدآباد بشوید. در جهت جنوب این جاده مزرعه ها و در سمت شمال آن منطقه 
کویری و شوره زارها را می بینید. با نزدیک شــدن به انتهای جاده کم کم رمل ها و تپه های شنی را 

پیش چشم تان می بینید و به منطقه اصلی کویر ابوزیدآباد می رسید.

  ایران گردی

مفاد آراء
7/74 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7514 - 1401/07/04 هيات دوم خانم مرضيه مالحسينی 
به شناسنامه شماره 2813 کدملي 1287110630 صادره فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 116/22 متر مربع پالک 
 شــماره  66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از سيد احمد حسينی عاشق آبادی فرزند مرحوم سيد حسين سند 9611 

مورخ 50/6/1 دفترخانه 95 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 7515 - 1401/07/04 هيات دوم آقــای احمد اخالقی 
بوزانی به شناسنامه شماره 2355 کدملي 0064383253 صادره فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 116/22 متر مربع 
 پالک شماره  66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از سيد احمد حسينی عاشق آبادی فرزند مرحوم سيد حسين سند 9611 

مورخ 50/6/1 دفترخانه 95 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/03

م الف: 1390256  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/75 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7506 - 1401/07/04 هيات دوم آقای رســول محمد 
حسينی به شناسنامه شماره 20927 کدملي 1292362431 صادره فرزند ابوالقاسم 
در ششدانگ يکباب  انبار تجاری  به مساحت 53/08 متر مربع پالک شماره  66  
فرعی  از 40 اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از ابوالقاسم محمد حســينی لمجيری فرزند عباس سند 2777 مورخ 

46/10/11 دفترخانه 91 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/03

م الف: 1390195  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/76 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5950 - 1401/05/25 هيات ســوم آقای احمد حبيبی 
جاوانی به شناســنامه شــماره 1270968823 کدملــي 1270968823 صادره 
اصفهان فرزند عبداله  در ششــدانگ يک باب  ســاختمان  به مساحت 162  متر 
مربع از پالک  4096 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب از مالکيت مالک رسمی عباســعلی زمانی مورد ثبت صفحه 31 دفتر 

116 امالک
رديف 2- راي شــماره 5951 - 1401/05/25 هيات ســوم آقای رمضان خانی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1289963258 صادره اصفهان  فرزند 
عباس   در ششــدانگ يک باب  ســاختمان  به مســاحت 349/34  متر مربع از 
پالک شــماره  212 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب از مالکيت مالک رســمی اســداله دهائی مورد ثبــت صفحه 127

 دفتر 190 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/03

 م الــف: 1390209  شــهرياري رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک
 غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/77 شــماره نامه : 140185602024007674-1401/07/16 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 3083/75  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام  خانم شهناز ترشــابی فرزند معين الدين  در جريان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجــب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گــردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
 به اين اداره تسليم نماييد. تاريخ انتشــار: 1401/07/18 م الف: 1390290

 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/78 شماره نامه: 140185602210005035- 1401/07/07 ششدانگ  پالک 
ثبتی شــماره 6307  فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در دفتر 
122 صفحه 411 ذيل ثبت 35081 به نام نازنين نادری لردجانی سابقه ثبت و سند 
مالکيت کاداستری به شماره چاپی 398208 الف/ 90 دارد که بموجب سند رهنی 
15251 مورخ 1390/9/26 دفتر 177 بهارستان اصفهان در رهن بانک ملی قرار 
گرفته است سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه 
که امضاء شهود آن ذيل شــماره يکتا 140102155355000580 و رمز تصديق 
685748  مورخ 1401/5/6  به گواهی دفترخانه 177 بهارستان اصفهان رسيده  
مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و درخواست صدور 
ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1390293 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/79 شــماره نامــه: 140185602210004622- 1401/06/19چون آقای 
عباس اشــراقی تهرانی و خانم نورسته روحانی فرد با تســليم دو برگ استشهاد 

شهود بشماره شناسه يکتا 140102155888000617 و رمز تصديق 872458 
مورخ 1401/05/15 تنظيمی دفترخانه 266 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند  
مالکيت دفترچه ای به شــماره چاپــی 120424 که در دفتــر 158 صفحه 368 
شــش دانگ پالک ثبتی 8054 فرعــی از 2250 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت 
جنوب شرق اصفهان بالســويه هر يک به ميزان ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
به نامهايشان ســابقه ثبت و سند مالکيت داشــته که نامبرده ها اعالم نموده اند 
سند مالکيت مذکور مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک 
فوق را نموده اســت. لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1390781 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/80 شــماره نامه: 140185602210004275- 1401/06/07 سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 26813 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان نســبت به 4 دانگ بنام الهام صدرايی و نســبت به دو دانگ بنام عباس 
صابری سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت کاداستری به شماره چاپی 495418 و 
495417 ب/ 97، و شماره دفتر امالک الکترونيکی 139720302210016482 
و 139720302210016481 دارد ســپس نامبــردگان بــا ارائه درخواســت 
کتبی به انضمام چهار برگ استشــهاديه که امضاء شــهود آن ذيل شماره يکتا 
140102155703000254 و 140102155703000253 و رمــز تصديــق 
822761 و 392944 مــورخ 1401/5/9 که به گواهــی دفترخانه 146 اصفهان 
رســيده مدعی اند که ســند مالکيت آن بعلــت جابجايی مفقــود گرديده و وی 
درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1390916 ناصر صيادی صومعه مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

امامزاده احمدرضا کرون
در میانه راه اصفهان به داران در غرب اصفهان و در دامنه انتهایی ترین قســمت رشته کوه داالن 
کوه اصفهان، چشمه و قناتی پرآب وجود دارد که به مناســبت مجاورت آن با آرامگاه امامزاده 
احمدرضا به همین نام خوانده می شود. روستایی نیز که در مجاورت این امامزاده قرار دارد  به 
نام روستای احمدرضا خوانده می شود. این چشمه پرآب که در حقیقت از دهانه یک رشته قنات 
خیلی کوتاه در ایــن منطقه بیرون می آید در حیاط مصفای امامزاده احمدرضا آبشــار کوتاهی 
تشکیل می دهد. حیاط امامزاده احمدرضا یک حوض استخر بزرگ هم دارد که در آن ماهی های 
قرمز و کپور بزرگی هستند و اردک ها هم در سطح آب به زیبایی این محل افزوده اند. امامزاده 

احمدرضا در دامنه نوک جنوبی رشته کوه داالنکوه واقع شده است.
امامزاده احمد رضا فرزند موســی مبرقع اســت که این امامزاده بنا به روایت و گفته ساکنان و 
بزرگان، نوه امام جواد )علیه السالم( بوده و از امامزادگان مورد احترام و توجه مردم است. این 
بنا در قدیم با مصالح خشت و گل به مساحت ۱۵۰ متر بوده که پس از انقالب، ساختمان قدیم 
آن تخریب و با همت ساکنان محل و خیرین و با همکاری اداره اوقاف، ساختمان جدید بقعه با 
زیر بنای ۱۰۰۰ متر مربع که شامل رواق ها و حسینیه مجاور آن می شد، ساخته شده است. گنبد 
فعلی امامزاده دوپوش به ارتفاع ۱۶ متر از کف با مصالح آجر و سیمان است و ضریحی به ابعاد 
۲×۳ متر بر روی مزار این امامزاده قرار گرفته است. سوئیت هایی برای اقامت شب مسافران 
پيش بينی شده که هر شب اسکان داده می شوند و اما اسکان موقتی هم بیش از اسکان شبانه 

وجود دارد. برنامه های فرهنگی در طول سال در این مکان انجام می شود.
چشمه احمدرضا از جاذبه های طبيعی گردشگری شهرســتان تیران و کرون است که در فصل 
های گوناگون سال مورد استقبال مســافران قرار می گیرد. وجود چشمه آب، سر سبزی، بستر 
معنوی و فرهنگی به واسطه امامزاده و مواردی از این قبیل باعث شده که جذابیت خوبی برای 
این مکان ایجاد شود. باغات میوه بسیار زیبا در هر فصل، نزديک بودن به قله ای با بیش از سه 
هزار متر ارتفاع با طبیعتی آرام و حس یک پیاده روی کوتاه مــدت در دل کوه صبح زود و... از 

جاذبه های گردشگری این منطقه است.
برای دسترسی به چشمه و امامزاده احمدرضا به جاده اصفهان داران آمده و بعد از گذر از تقاطع 
جاده چادگان، در تقاطع بعدی برگردید و از سمت جاده روستای الور داخل شوید. سه کیلومتر 

بعد به امامزاده و روستای احمدرضا خواهید رسید.
مسیر دیگر رسیدن به روستای احمدرضا از جاده چادگان است. از جاده اصفهان به داران به جاده 
چادگان بیایید. در همان اوایل به جاده ای که که در سمت راست شما به روستای حسن آباد علیا 
می رود، وارد شوید تا بعد از گذشتن از روستای حسن آباد به روستای احمدرضا برسید. فاصله 

چشمه و امامزاده احمدرضا تا اصفهان، یکصد کیلومتر  است.

پیشنهاد هفته
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رییس کل دادگستری استان اصفهان:

مردم از دستگاه قضایی برخورد با اغتشاش گران را مطالبه دارند
رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مردم از دستگاه قضایی برخورد با اغتشاش گران را 
مطالبه دارند، گفت: دشمن بارها تجربه کرده است و می داند که تالشش به نتیجه نخواهد رسید و برخورد 
نیروی انتظامی در حوادث اخیر مقتدرانه و همراه با رأفت بود.حجت االسالم اسدا...جعفری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه برخورد نیروی انتظامی در حوادث اخیر مقتدرانه و همراه با رأفت بوده است، اظهار 
داشت: دشمن بارها تجربه کرده است و می داند که تالشش به نتیجه نخواهد رسید.وی افزود: مردم 
ایران به سربازان و حافظان امنیت و خدمت گزاران خودشان عالقه دارند و همان طور که در راهپیمایی های 
روزهای گذشته دیدید مردم به نیروی انتظامی اظهار محبت کردند.رییس کل دادگستری استان تصریح 
کرد: نیروی انتظامی مظهر اقتدار، امنیت و آرامش پایدار ماست، پیش از این نیز گفتیم که اگر عده ای 
بخواهند دامنه اغتشاشات را توسعه دهند و برای مردم مزاحمت ایجاد کنند و باعث سلب امنیت، آسایش 
و آرامش جامعه شوند، قطعا با آنها متناسب با میزان اعمال شان برخورد خواهیم کرد.وی ادامه داد: مردم 

نگران هستند و از دستگاه قضایی مطالبه دارند با اغتشاش گران برخورد کند.
 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

ارائه تسهیالت ویژه ترخیص و تقسیط خالفی وسایل نقلیه توقیفی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از ارائه تسهیالت ویژه درخصوص 
ترخیص و تقسیط خالفی وسایل نقلیه توقیفی به مناســبت هفته فراجا، خبر داد.سرهنگ محمدرضا 
محمدی  اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن »هفته فراجا« طرح ترخیص و تقسیط خالفی وسایل نقلیه 
توقیفی از سیزدهم تا بیستم مهرماه اجرا می شود و شهروندان می توانند از این فرصت برای ترخیص وسایل 
نقلیه توقیفی خود استفاده کنند.وی افزود: براساس این طرح، شهروندانی که خودروی آن ها تا ۱۰ میلیون 
تومان خالفی داشته باشد، می توانند با مراجعه به بخش اجراییات پلیس راهور شهرستان اصفهان واقع در 
شهرک آزمایش، فرم های مربوطه را تکمیل و به صورت اقساطی جرائم رانندگی خود را پرداخت کنند.رییس 
پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به بازگشایی مدارس، تصریح کرد: سازمان های 
فعال در بخش سرویس مدارس، حداکثر توان خود را به کار گیرند تا دانش آموزان از سرویس مدارس 
استفاده کنند.وی با بیان اینکه سرویس مدارس توان کمک به روان سازی ترافیک و نظم و انضباط تردد 
خودرو در شهر را دارند، ادامه داد: در صورت نبود سرویس مدارس، هر دانش آموز با یک خودرو به هسته 
مرکزی شهر می آید و این اقدام منجر به مواجه شدن با حجم سنگینی از خودروها در ابتدای صبح می شود.

سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: رانندگان سرویس مدارس رعایت دقیق مقررات رانندگی را در دستور 
کار خود قرار دهند؛ چراکه دانش آموزان به حرکات و رفتار آن ها توجه دارند و می توانند الگوی خوبی برای 

دانش آموزان باشند تا در آینده رانندگانی قانون گرا داشته باشم.
   

رییس پلیس راه استان اعالم کرد:

تغییر مسیر ناگهانی؛ عامل 10 درصد تصادفات برون شهری
رییس پلیس راه اســتان اصفهان از ســهم ۱۰درصدی تغییر مســیر ناگهانی در بروز تصادفــات در راه های 
برون شهری استان طی شــش ماهه ابتدایی سال جاری، خبر داد.ســرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: یکی از 
علت های وقوع حوادث رانندگی، حرکت نکردن بین خطوط و تغییر مسیرهای ناگهانی است و حدود ۱۰ درصد 
از عوامل تصادفات برون شهری استان اصفهان در شش ماهه ابتدایی سال، مربوط به تغییر مسیرهای ناگهانی 
است.وی افزود: برابر ماده ۱۱۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، در راه های خط کشی شده، وسایل نقلیه مکلف 
هستند بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند. در صورت نیاز به تغییر مسیر و خروج از یک خط عبوری، 
رانندگان باید با احتیاط کامل و با استفاده از چراغ راهنما و دادن عالمت، تغییر مسیر دهند.رییس پلیس راه 
استان اصفهان گفت: حرکت وسایل نقلیه بین خطوط منجر به تسریع خدمات اورژانسی، کاهش زمان سفر، 

کاهش تصادفات رانندگی و حتی کاهش مصرف سوخت و افزایش آرامش روحی و روانی می شود.

 مدیرکل انتقال خون استان ضمن اشاره به کمبود نیرو، بودجه، پایگاه و تجهیزات در سازمان انتقال خون از  رشد
 اهدای خون در اصفهان خبرداد؛

رشد ۹.۲ درصدی خون گیری در استان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود  ایمنا
نیرو، بودجه، پایگاه و تجهیزات سازمان انتقال خون 
اســتان اصفهان، گفت: میزان اهدای خون در استان اصفهان طی سال 
جاری رشد ۹.۲ درصدی داشته است.علی فتوحی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: طی شــش ماهه ابتدایی ســال جاری، ۸۰ هزار نفر به 
پایگاه های اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۷۱ هزار نفر 
موفق به اهدای خون شدند.وی با اشاره به رشد ۹.۲ درصدی خون گیری 
طی سال جاری، افزود: اهدای خون در ماه های محرم و صفر نیز با رشد 
۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مواجه شده، اما همزمان 
با افزایش رشد اهدای خون، تخت های بیمارستانی و جراحی های الکتیو 

نیز افزایش یافته است.

لزوم افزایش فرهنگ سازی درخصوص اهدای خون بانوان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تاکید بر نیاز مکرر به اهدای خون 
و افزایش فرآورده های خونی، تصریح کرد: اهدای خون بانوان همچنان 
حدود سه درصد است که مطلوب محسوب نمی شود و نیازمند افزایش 
فرهنگ سازی در این خصوص هستیم.وی با تاکید بر اینکه اهدای خون 
برای بانوان نمی تواند خطرناک باشــد یا منجر به افزایش احتمال بروز 

کم خونی شود، ادامه داد: خدمات آزمایشی بیشتری برای بانوان در نظر 
گرفته شده اســت؛ هموگلوبین خون مراجعه کننده خانم چک می شود 
و در صورتی که منجربه کم خونی شود، وی از اهدای خون معاف خواهد 
شد.فتوحی با بیان اینکه قرص هایی به بانوان داده می شود که میزان خون 
 C و B اهدایی آن ها را جبران کند، گفت: آزمایشات سیفلیس، هپاتیت
و ایدز از همه اهدا کنندگان خون در همه استان ها  گرفته می شود و چند 

استان آزمایشات بیشتری نیز انجام می دهند.

اهدای خون، اقدامی انسان دوستانه است
وی با تاکید بر اینکه خون فرد مراجعه کننده هربار قبل از اهدای خون مورد 
آزمایش قرار می گیرد، اضافه کرد: سازمان انتقال خون استان اصفهان از 
نظر تعداد پایگاه وضعیت مناسبی ندارد و تنها یک پایگاه مناسب در سطح 
شهر اصفهان وجود دارد.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: 
سازمان انتقال خون استان اصفهان از نظر نیرو، بودجه، پایگاه و تجهیزات 
در مضیقه قرار دارد و این موضوع بیانگر نیازمند کمک بودن این سازمان 
است.وی با بیان اینکه اهدای خون اقدامی انسان دوستانه و کمک کننده 
به مصرف کنندگان خون است، افزود: افراد درگیر با بیماری های خاص 
نظیر تاالسمی، هموفیلی و بیماری های پالکتی، به صورت مستمر نیازمند 

فرآورده های خونی هستند.فتوحی با تاکید بر اینکه اهدای خون از منظر 
جسمی و روحی برای اهداکننده مفید و فاقد ضرر است، تصریح کرد: از 
فواید اهدای خون برای اهداکنندگان صحبت زیادی نمی شود و  هدف 

باال بودن انگیزه های انسانی اهدای خون است.

مصرف  همه  خون های  اهدایی  در  استان
وی با اشــاره به اینکه همه خون هــای اهدایــی در پایگاه های انتقال 
خون اســتان اصفهان در خود اســتان مصــرف می شــود، ادامه داد: 
انتقال خون از اســتان اصفهان به سایر اســتان ها به ندرت و در مواقع 
خاص اتفــاق می افتد.مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه اســتان اصفهان در شــبکه خون رسانی کشور پشــتیبان استان 
سیستان وبلوچستان است، گفت: وجود شبکه خون رسانی در کشور دو 
طرف سود اســت. در صورت زیاد بودن میزان ذخیره خون یک استان، 
خون های اهدایی به استان های دیگر فرستاده و در صورت نیاز از سایر 
استان ها تامین می شــود.وی با بیان اینکه بیشترین اهدای خون در 
استان تهران انجام می شود و شیراز در رتبه دوم اهدای خون کشور قرار 
دارد، اضافه کرد: بیشترین اهدای خون در استان اصفهان به ترتیب در 

شهرهای اصفهان، کاشان و نجف آباد انجام می شود.

وی با اشاره به رشد ۹.۲ درصدی خون گیری طی سال 
جاری، افزود: اهدای خون در ماه های محرم و صفر نیز 
با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
مواجه شده، اما همزمان با افزایش رشد اهدای خون، 
تخت های بیمارستانی و جراحی های الکتیو نیز افزایش 

یافته است

با مسئولان جامعه

معاون پژوهــش و برنامه ریــزی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهــان گفت: حــدود ۱۰ هزار 
دانش آموز اصفهانی هنوز موفــق به دریافت کتاب 
نشده اند که مشکل این دســته از دانش آموزان تا 

پایان هفته حل خواهد شد.
با وجود اینکــه وارد هفته ســوم ســال تحصیلی 
شده ایم؛ اما هنوز گروهی از دانش  آموزان کتاب های 
خود را در اصفهان تحویل نگرفته اند که مســئوالن 

دالیل مختلفی را در این زمینه بیان می کنند.

معاون پژوهــش و برنامه ریــزی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان پیرامون تاخیر در توزیع 
کتاب های درســی برخی از دانش آموزان اســتان 
اظهار داشت: در استان اصفهان ۹۲۸ هزار دانش آموز 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۸ هزار نفر اصال برای 

دریافت کتاب ثبت نام نکرده اند.
ســیدعلی دینه  افزود: از بین ۹۲۰ هزار دانش آموز 
باقی مانده، کتاب های ۹۱۰ هــزار دانش آموز توزیع 
شــده و تنها کتاب های ۱۰ هزار نفر به دست شــان 

نرسیده است که دالیل مختلفی دارد.
معاون پژوهــش و برنامه ریــزی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان تصریح کــرد: برخی از 
دانش آموزانی که هنوز کتــاب دریافت نکرده اند از 

استان های مختلف به اصفهان منتقل شده اند و یا 
درگیر جابه جایی های درون شهری بوده اند. عالوه 
بر این برخی از دانش  آموزان اتبــاع، دانش آموزان 
استثنایی نیز که دیرتر از موعد مقرر ثبت نام کرده اند، 

هنوز کتاب دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: همچنین برخی از دانش آموزانی که 
معدل الزم برای انتخاب رشــته را کسب نکرده و به 
سمت رشته های کار و دانش سوق داده شده اند نیز 

موفق به دریافت کتاب نشده اند.
دینه خاطرنشان کرد: البته کتاب های این دسته از 
دانش آموزان ســفارش داده شده و به محض آنکه 
کتاب ها به دست ما برسد، توزیع خواهیم کرد و به 

نظرم تا پایان این هفته مشکل حل خواهد شد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

مشکل دانش آموزان بدون کتاب تا پایان هفته برطرف می شود

برگزاری صبحگاه 
مشترک فرماندهی 

انتظامی استان
مراســم صبحــگاه مشــترک 
فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهان به مناسبت هفته فراجا 

برگزار شد.

واژگونی و آتش سوزی تانکر حمل بنزین در شاهین شهر
یک دســتگاه تانکر حمل بنزین در اثر حادثه رانندگی در حومه شاهین شهر واژگون و دچار حریق 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنابر اعالم آتش نشانی شاهین شهر در این حادثه، تانکر حمل 
بنزین در محور آزادگان قبل از ورودی شــاهین شهر با یک دستگاه ســواری پژو برخورد کرده و 

واژگون و هر دو خودرو دچار حریق شد.
در این حادثه دو سرنشین سواری هم مصدوم و به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.  
رییس پلیس راه استان گفت: به علت بروز این حادثه، محور آزادگان برای ساعتی مسدود و باعث 

ترافیک شد که با تالش راهداران ، تردد در این محور روان شده است.  
 

دایی مادر نیکا شاکرمی:

 ادعای اینکه مصاحبه بستگان تحت فشار امنیتی بوده، 
خنده دار است 

دایی مادر مرحومه نیکا شــاکرمی ادعاهای مادر او را مبنی بر اینکه مصاحبه و اظهارات بستگان 
مرحومه، تحت فشار امنیتی صورت گرفته است را  مضحک خواند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
خرم آباد، مادر »نیکا«طی مصاحبه ای با »رادیو فردا« ادعا کرد که دیگر بستگان خانم نیکا شاکرمی 

برای بیان مواضع شان درباره فوت این مرحومه تحت فشار هستند. 
سعید خیرالهی، دایی مادر مرحومه »نیکا شاکرمی« اما در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد 
درخصوص اظهارنظرهای مادر »نیکا« مبنی بر اینکه اعضای خانواده از سوی نهادهای امنیتی برای 
اعترافات خود درخصوص مرگ »نیکا« تحت فشــار بوده اند، اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که 
دیدگاه های سیاسی افراد خانواده متفاوت است؛ اما بشخصه هر اظهار نظری داشته ام اعتقادات 
شخصی بوده و خنده دار است که کســی موضوع تهدید را مطرح کند؛ اما قطعا منظور مادر »نیکا« 
بیشتر در مورد برادرش»محسن« و خواهرش »آتش« بوده اســت که در این خصوص اطالعی 
ندارم چون بنده در مراسم خاک سپاری به دلیل اینکه عنوان اغتشاش روی آن گذاشته و دعوت 
به تجمع کرده بودند، با وجود  انتظارات فامیل و توقعاتی که وجود داشــت، شرکت نکردم و آنها را 
ندیدم و طبیعتا نمی توانم اظهارنظری کنم؛ اما کسی به من و برادرم »منوچهر« حتی توصیه ای به 

گفتن برخی اظهارات هم نکرده است چه برسد به اینکه تهدیدمان کرده باشند.
 

رییس پلیس پایتخت اعالم کرد:

کاهش 4 درصدی شکایات مردمی از پلیس پایتخت
رییس پلیس پایتخت گفت: در ســال جاری با بررسی های صورت گرفته شــاهد کاهش چهار 
درصدی شکایت شــهروندان از عملکرد پلیس و نیز افزایش ســه درصدی تقدیر شهروندان در 

مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بودیم.
سردار حسین رحیمی  با حضور در مرکز ۱۹۷ با اشاره به اینکه شــعار هفته فراجا امسال »پلیس 
خادم مردم و مردم حامی پلیس« نام گذاری شده اســت، اظهار کرد: ما همواره خود را خادم و 
خدمتگزار مردم می دانیم و به این خدمتگزاری افتخار می کنیم.رحیمی تصریح کرد: در راستای 
خدمتگزاری فرماندهان و مســئوالن فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور در ســامانه ۱۹۷ 

پاسخگوی سواالت و مشکالت مراجعان بودند.
وی گفت: با حضور در مرکز ۱۹۷ به صورت چهره به چهره و همچنین تلفنی پاســخگوی ۴۳۰ نفر 
از شــهروندان بودیم.فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: در سال جاری با بررسی های صورت 
گرفته شاهد کاهش چهار درصدی شکایت شهروندان از عملکرد پلیس و نیز افزایش سه درصدی 

تقدیر شهروندان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بودیم.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 با حضور رؤسای پارک های
 علم و فناوری کشور برگزار شد؛

تور ملی فناوری در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان

تور ملی فناوری با حضور رؤســای پارک های 
علم و فنــاوری کشــور در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.رییس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان در این نشســت 
که با هدف انتقال تجربیات ارزشمند دو دهه 
تالش محققان شــهرک به ســایر پارک های 
علم و فناوری برگزار شد، گفت: توسعه مبتنی 
بر تولید و تربیت نیروی کار ماهر، اساس کار 
واحد های تولیدی است که در سال های اخیر 
بر مبنای نوآوری، نیروی انســانی کارآفرین و 
واحد های تحقیق و توسعه بوده است.مصلحی 
با بیان اینکــه ماموریت اصلی پــارک، ایجاد 
اشتغال نیست، گفت: تصور اشتغال آفرینی و 
تجاری سازی برای پارک های علم و فناوری و 
شهرک نادرست است و این امر باید با همکاری 
سایر دستگاه ها و ذی نفعان محقق شود.وی 
با اشاره به اینکه توسعه شــهرک و راه اندازی 
پارک های علــم و فناوری بــه تدریج صورت 
گرفته، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این شهرک بیشــتر از دولت صورت گرفته 
و همچنان در حــال افزایش اســت.رییس 
شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان خاطر 
نشان کرد: مراکز رشــد علم و فناوری شامل 
مرکز رشد مقدماتی، جامع فناوری و دانشگاه 
صنعتی است و سعی شده تعامل با دانشگاه ها 
حفظ و برقرار باشــد؛ از سوی دیگر مراکز رشد 
در حال توسعه اســت که برای نمونه می توان 
به راه اندازی مرکز رشــد شهرســتان دهاقان 
اشاره کرد.مصلحی با بیان اینکه بالغ بر ۸ هزار 
اشتغال در شهرک ایجاد شده، گفت: ۵۵۰ نفر 
از آن ها مدرک دکتری دارند و بانوان هم در این 
مرکز۳۰ درصد از شاغالن را تشکیل داده اند.

وی، نیروی انسانی را مهم ترین سرمایه شهرک 
دانست و گفت: شرکت در دوره های آموزشی، 
تالش بــرای ارائــه خدمــات ارزش افزوده، 
برون ســپاری و واگذاری خدمات به بخش 
خصوصی، حمایت مالی از شرکت ها بر اساس 

روند توسعه در مسیر پیشرفت ضرورت دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد:

اعالم گزارش درباره سازه های ناایمن تا یک ماه دیگر
کارگروه شناسایی سازه های آسیب پذیر تا یک ماه دیگر فرصت دارند گزارش خود را درباره سازه های نا ایمن اعالم کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ ساختمان نا ایمن در شهر اصفهان و ۱۹ ساختمان بلند مرتبه فرسوده در فوالدشهر شناسایی شده، گفت: به شهرداری ها فرصت داده 
شده در کارگروه شناسایی سازه های آسیب پذیر، تمام فضا های شهری را بررسی کرده و در بازه های سه ماهه گزارش دهند و این کارگروه تا یک ماه آینده فرصت 
دارد گزارش خود را اعالم کند.منصور شیشه فروش افزود: این کارگروه که متشکل از نماینده عمران و معماری شهرداری اصفهان، آتش نشانی، نظام مهندسی، 
راه و شهرسازی و ادارات برق و گاز است، سازه های فرسوده غیر مقاوم در برابر حوادث استان از جمله ساختمان های درمانی، اداری، مراکز عمومی، خصوصی، 
فرهنگی، مراکز جمعیتی، ابنیه تاریخی مجموعه های مسکونی و تجاری را بررسی و شناســایی می کند.وی گفت: شهرداری ها مکلف هستند درباره استفاده و 
بهره برداری از ساختمان های نا ایمن هشدار های الزم را به صورت رسمی با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالکان اعالم کنند و پس از پایان مهلت تعیین شده 

و اقدام نکردن مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از بهره برداری از ساختمان ها اقدام کند.



دستیار فنی رضا یزدانی گفت: رقم قرارداد حسن یزدانی تا جایی که من می دانم، نزدیک به همان ۸۰۰ میلیون تومان بسته شده و سایر ارقام درست نیست.مربی تیم 
کشتی آزاد صنایع مازندران، تکرار قهرمانی فصل گذشته را علت حضور در رقابت های امسال دانست.هادی حبیبی، مربی تیم کشتی آزاد صنایع مازندران و دستیار 
رضا یزدانی در گفت وگو با طرفداری، پیرامون انگیزه این کادرفنی از تداوم حضور در تیم صنایع پس از قهرمانی در سال گذشته، اظهار داشت: هدف تکرار و دفاع از عنوان 
قهرمانی لیگ برتر فصل گذشته را داشتیم و سعی کردیم تیمی را جمع کنیم که به نیروهای بومی استان مازندران متکی باشد. امیدواریم مسیر تکرار عنوان قهرمانی 
با این کادرفنی و کشتی گیران در لیگ برتر امسال هم هموار و فراهم باشد.وی درباره شرایط اسپانسرینگ و حمایت مالی از رقابت ها بیان داشت: اسپانسرها برای 
سرمایه گذاری در لیگ برتر کشتی و حمایت مالی کار سختی دارند؛ چرا که فضای برگزاری لیگ محدودیت هایی دارد و زمانش هم زیاد نیست. به همین علت اکثر 
اسپانسرها یک یا نهایتا ۲ ساله هستند که در واقع می شوند یک بار مصرف. وی در رابطه با عقد قرارداد تیم صنایع مازندران با حسن یزدانی تاکید داشت: یزدانی به 
عنوان یک کشتی گیر مازندرانی که عناوین بسیار مهمی در کشتی جهان داشته، به تیم ما آمده تا صنایع را در راه قهرمانی کمک کند. از این که می گویند همت مسلمی 
)مربی حسن یزدانی( با او به صنایع پیوسته، اطالعی ندارم اما می دانم او خودش با باشگاه قرارداد بسته و بعید است که چنین اتفاقی رخ داده باشد.حبیبی در همین 

رابطه اذعان داشت: رقم قرارداد حسن یزدانی هم تا جایی که من می دانم، نزدیک به همان ۸۰۰ میلیون تومان بسته شده و سایر ارقام درست نیست.

شفاف سازی درباره رقم قرارداد »حسن یزدانی«
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شروع امیدوارکننده »ژابی آلونسو« در لورکوزن
سرمربی اسپانیایی جدید لورکوزن موفق شد یک پیروزی مهم در بوندسلیگا کسب کند.در چارچوب 
دیدارهای هفته نهم بوندســلیگا آلمان، تیم فوتبال بایرلورکوزن در ورزشگاه بایرآرنا مقابل تیم رده 
پانزدهمی شالکه ۰۴ قرار گرفت و موفق شد این تیم را شکست دهد.بایر لورکوزن که پس از کسب 
نتایج ضعیف در رقابت های بوندسلیگا، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا از ابتدای فصل ۲۰۲۲-۲۳، 
اقدام به تغییر سرمربی خود کرد و هدایت تیمش را به ژابی آلونسو اسپانیایی داد، موفق شد با ارائه 
نمایشی چشم نواز به پیروزی برسد.موسی دیابی از ستاره های بایرلورکوزن در پیروزی چهار بر صفر 
مقابل شالکه بود و  عالوه بر به ثمر رســاندن یک گل، دو پاس گل نیز داد تا شروعی پیروزمندانه در 
بوندسلیگا داشته باشد.دومین برد لورکوزن در رقابت های بوندسلیگا به دست آمده و با پیروزی برابر 
شــالکه ای که تازه به لیگ صعود کرده، این تیم را به رده شانزدهم فرســتادند.یکی دیگر از گل های 
لورکوزن را نیز پائولینیو در دقیقه ۸۸ به عنوان آخرین تعویضی به ثمر رساند. یاران سردار آزمون پس 
از چهار هفته ناکامی در کسب پیروزی در بوندسلیگا آلمان با صعود سه پله ای در جایگاه چهاردهم 
جدول رقابت ها قرار گرفتند.سردار آزمون، ستاره ایرانی بایرلورکوزن که در هشت هفته گذشته به عنوان 

یار ثابت یا تعویضی به میدان رفته بود، به خاطر آسیب دیدگی قادر به همراهی تیم خود نبود.
 

ماجرای دست بوسی مارادونا به خاطر »دست خدا«
اسطوره فقید فوتبال آرژانتین دست داور جنجالی را بوسید.علی بن ناصر، داور تونسی و جنجالی است 
که بازی آرژانتین و انگلیس در جام جهانی ۱۹۸۶ را سوت زد و گل خطای هند دیگو مارادونا فقید با دست 
که بعدها به »دست خدا« مشهور شد را پذیرفت و زمینه ساز پیروزی ۲بریک آرژانتین در آن مسابقه 
شد.نشــریه »الرایه« قطر به نقل از بن ناصر به بازگو کردن این صحنه جنجالی در تاریخ جام جهانی 
پرداخت  و نوشت: وقتی مارادونا گل را به ثمر رساند من کمی شک کردم؛ اما کمک داور بلغارستانی به 
طرف من آمد و گل را تایید کرد به همین خاطر منم این گل را سالم اعالم کردم.وی افزود: پس از سال ها 
مارادونا از من خواست تا مالقاتش کنم. وقتی او را در خانه اش مالقات کردم از ویژگی های اخالقی اش 
آگاه شدم و فهمیدم بازیکن ماهری بوده و اخالقی متواضع دارد. برای من افتخار بزرگی بود که میهمان 
این اسطوره فوتبال شدم.داور تونســی درباره صحنه گل جنجالی گفت: وقتی حاضران در این جلسه 
از مارادونا درباره اینکه چرا با دستش گل را به ثمر رساند پرســیدند او جواب داد: من می خواستم به 

هر نحوی انگلیس را شکست بدهم. در پایان این مالقات مارادونا به طرف من آمد و دستم را بوسید.
 

خطر ضربه مغزی؛ نگرانی برای ستاره بایرن
آلفونسو دیویس، ستاره بایرن مونیخ، پس از ضربه شدیدی که در جریان بازی با دورتموند به سرش 
وارد آمد، به بیمارستان منتقل شد.بایرن مونیخ در چارچوب رقابت های هفته نهم بوندسلیگا به مصاف 
بروسیا دورتموند رفت و با دریافت گلی دیرهنگام به تساوی ۲-۲ برابر این تیم رضایت داد.در ابتدای 
نیمه دوم و در حالی که بازی با نتیجه ۰-۲ به سود بایرن دنبال می شد، جود بلینگام و دیویس برای 
تصاحب توپ با یکدیگر درگیر شدند که در نهایت منجر به مصدومیت نگران کننده این بازیکن کانادایی 
شد. در حالی که جود بلینگام سعی می کرد توپ را از آن خود کند، پای راستش را باال آورد تا به توپ 
ضربه بزند و از سوی دیگر دیویس نیز قصد داشت با سرش این توپ را دور کند که پای این هافبک 
انگلیسی به شدت با ســر او برخورد کرد. پس از این صحنه بود که او روی زمین افتاد و کادر پزشکی 
بالفاصله برای رسیدگی به شرایطش وارد زمین شــدند. دیویس به ناچار از زمین بازی بیرون رفت 
و این اتفاق در حالی رخ داد که چند نفر برای راه رفتن به او کمک می کردند و همین موضوع نگرانی 
بسیاری را برای هواداران بایرن و فوتبال دوستان ایجاد کرد. گفته شده که این مدافع کانادایی بالفاصله 
از ورزشگاه خارج و به بیمارستان منتقل شد تا شرایط و احتمال دچار شدن به ضربه مغزی به خوبی 
مورد بررسی قرار بگیرد. بلینگام پس از پایان بازی در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شد که این ضربه 

به هیچ وجه عمدی نبوده و برای دیویس آرزوی بهبودی کرد.

»توسعه ورزش قهرمانی« حلقه گمشده در اصفهان محسوب می شود؛ اما رویکرد مدیریتی ورزشی اصفهان به سمت حواشی رفته است

حاشیه های مهم تر از متن

رویکرد مدیریت ورزشی اصفهان بیشتر به جای پرداختن به اصل و ذات 
متولی بودن ورزش که بخش مهم آن توســعه ورزش قهرمانی است، 
به سمت حواشــی رفته و همین موضوع می تواند آسیب هایی به وجه 

بزرگ ورزش، یعنی »قهرمانی بودن« آن وارد کند.
به گــزارش ایمنــا، امروزه بخــش مهمی از تعلیــم و تربیــت افراد را 
تربیت بدنی و علوم ورزشــی شامل می شــود و از طریق فعالیت های 
ورزشی می توان آمادگی جسمانی را بهبود بخشید و استاندارد زندگی 

افراد را ارتقا داد.
فرآیند کشف ورزشــکاران مســتعد برای شــرکت در برنامه تمرینی 
سازماندهی شده، از مهم ترین موضوعاتی اســت که امروزه در ورزش 
مطرح است،بنابراین  کشف و گزینش بااستعدادترین افراد و نظارت بر 
آن ها و کمک به ایشان برای دستیابی به باالترین سطح از مهارت، بحث 
بسیار مهمی در ورزش است.ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد 
توجه و بسیار پرمخاطب بوده که آرزوی اکثریت مشارکت کنندگان در 
آن به خصوص در مبحث حرفه ای، کسب موفقیت در کوتاه مدت است؛ 
بر همین اســاس ورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعه ورزش در 
کشور محسوب می شود. از همین رو توسعه ورزش قهرمانی در هر شهر 
و اســتانی پیش زمینه کســب موفقیت در رقابت های قهرمانی کشور 

انتخابی تیم ملی و در نهایت مسابقات آسیایی جهانی و المپیک است.
حضور افراد جامعه در پدیده اجتماعی ورزش بــا رویکرد قهرمانی در 
دامنه محدودی از سن افراد امکان پذیر اســت، به عبارت دیگر زندگی 
قهرمانی عمر کوتاهی دارد و به همین سبب در رشته های مختلف ورزشی 
سنین خاصی برای شروع فعالیت توصیه می شود و توانایی تشخیص 
استعدادها و مدیریت آن ها در زمان مناســب می تواند سبب تداوم و 

طوالنی شدن عمر قهرمانی و ورزشکار شود.
حیطه اســتعدادیابی ورزشــی به عنوان موضوعی جالب به ویژه برای 
کسانی که با ورزشکاران جوان کار کرده و جهت رسیدن به سطوح رقابتی 
تالش می کنند، به سرعت وارد دنیای ورزش شده است. در سال های نه 
چندان دور شناسایی و گزینش ورزشکاران بر مبنای انتخاب طبیعی بوده 
و نونهاالن و کودکان اغلب بر اساس بینش مربی و عملکرد ورزشی آن در 
مقایسه با همساالن خود انتخاب شده اند، هرچند این روش نمی تواند 
آثار بلوغ بر عملکرد را در نظر بگیرد و برآورد موفقیت در سایر رشته ها را 
ممکن ســازد، بنابراین از آن به عنوان روش منسوخ شده یاد می شود.

آنچه از برآیند این روزهای ورزش استان استعدادخیز اصفهان می توان 
نتیجه گرفت، آن است که به دلیل پهناوری این استان و وجود چهارفصل 
آب و هوایی باید عملکرد بســیار مطلوب تری از وضع موجود مشاهده 

کرد.طی یک دهه اخیر در ورزش این استان هیچ برنامه ای برای توسعه 
ورزش قهرمانی توســط متولی اصلی ورزش تدارک دیده نشــده ، به 
همین دلیل برنامه مدون و فعالیت های بنیادی نیز برای استعدادیابی 

صورت نگرفته است.
به طور کلی پیشرفت از پله های مقدماتی تا رسیدن به سطوح نخبگی 
در حوزه ورزش، یک فرآیند پر فراز و نشــیب اســت؛ به منظور کسب 
افتخار و رسیدن به موفقیت، شناســایی و گزینش کودکان و نوجوانان 
بااستعدادی که دارای فاکتورهای جسمانی مهارتی و رفتاری قابل قبول 

برای پیشرفت در رشته های ورزشی باشند، ضروری است.
آنچه در ســطرهای باال خواندید به هیچ عنوان در ورزش اصفهان تا به 
حال مشاهده نشده و رویکرد مدیریت ورزشی اصفهان بیشتر به جای 
پرداختن به اصل و ذات متولی بودن ورزش _که بخش مهم آن توسعه 
ورزش قهرمانی است_ به سمت حواشی رفته است و همین امر می تواند 

باعث آسیب هایی به وجه بزرگ ورزش یعنی قهرمانی بودن آن باشد.
پر واضح است آینده روشن برای ورزش این خطه زرخیز میسر نیست، 
مگر آنکه با رسیدن به ششــمین ماه مدیریت جدید در ورزش اصفهان 
برنامه جامع و کاملی برای توســعه ورزش قهرمانی و اســتعدادیابی 

رونمایی و عملیاتی شود.

اظهار نظر روز

مدافع مس کرمان: 

ممنون که فحاشی من را گزارش دادید!
 مدافع مس کرمان می گوید به ناحق محروم و جریمه شــده و به خاطر غیبــت در دیدار با هوادار 
گله مند است.محمد ستاری به دلیل محرومیتی که قبل از دیدار با تیم سابقش به علت اخراج در 
دیدار با ذوب آهن  به او ابالغ شد، نتوانست برای مس کرمان به میدان برود.وی در مورد شکست 
نارنجی پوشــان مقابل هوادار  گفت:  دو تیم برای امتیازگیری به زمین آمده بودند. هوادار دوست 
داشت هر طور شده  ببرد. ما هم یک بازی خانگی داشتیم و باید می بردیم  . در نیمه اول می توانستیم 
دروازه هوادار را باز کنیم؛ اما نکردیم و شــانس هم با ما یار نبود.این بازیکن که چند ساعت قبل از 
بازی حکم محرومیتش صادر شــد در این مورد توضیح داد: قرار بود در ترکیب باشم و بازی کنم. 
چند ساعت قبل از بازی فهمیدم که محروم هستم. خیلی برایم جالب بود که کمیته انضباطی بر چه 
اساس یک جلسه محرومیت اضافه کرده و ۲۰ تومان نیز باید جریمه بدهم؟  ۹ سال است که در لیگ 
برتر بازی می کنم و کال ۱۰ کارت زرد هم نگرفتم. این تصمیمات خنده دار است و تصمیم آقای حاج 
ملک خیلی سخت گیرانه بود، حتی باشگاه بعد از دیدار با ذوب آهن به سازمان لیگ نامه زد و آقای 
حاج ملک زحمت کشید و گفت فحاشی کردم.وی ادامه داد: می توانید از تمام بازیکنان ذوب آهن 
پرسید. اگر من بی احترامی کرده باشم، حاضر هستم به جای ۲۰ میلیون تومان ۲۰۰ میلیون بدهم. 
به نظر من داور چون یک بازیکن ذوب آهن را اخراج کرده بود، قصد داشت که یک بازیکن از تیم ما 
را هم اخراج کند و این کار را هم انجام داد. یک بازی خانگی را از دست دادیم. نمی گویم اگر در زمین 
بودم تیم می برد؛ اما به هر حال من مقابل تیم سابقم یعنی هوادار انگیزه های خاصی داشتم. جا 

دارد اینجا از حاج ملک به صورت ویژه تشکر کنم که در متن گزارش گفته است بنده فحاشی کردم!

موتور پرسپولیس خاموش شد!
ایران ورزشی نوشــت: آنچه باید یحیی گل محمدی و پرســپولیس را نگران کند افت سرخ ها در فاز 
تهاجمی است. پرسپولیس در اصفهان و مقابل تیم پرمهره مورایس در فاز دفاع عملکرد موفقی داشت 
و حداقل اینکه تغییرات در فاز دفاعی )بازگرداندن کمال به جای اسدبیگی( تاثیر مثبتی روی کیفیت تیم 
داشت. پرسپولیس برعکس دو بازی مقابل نفت مسجدسلیمان و تراکتور موقعیت های کمی به حریف 
داد و در ساختار دفاعی مستحکم و منسجم به نظر می رسید. در واقع جز یکی دو صحنه تمام مدافعان، 
هافبک های دفاعی و البته گلر تیم بدون اشتباه کار کردند و غیر از اینکه دروازه تیم بسته نگه داشته شد، 
سپاهان شانس گل چندانی هم نداشت.موضوع نگران کننده اما در فاز تهاجمی پرسپولیس بود. جایی 
که برعکس بازی های قبلی تیم در ساختار بازی و جلو بردن توپ تا خلق موقعیت به وضوح مشکل 
داشت. در واقع نه کارهای ترکیبی از کناره ها و نه از مرکز و نه خالقیت فردی بازیکنان هیچ کدام باعث 
نشد پرسپولیس موقعیت روی دروازه سپاهان ایجاد کند و تنها دو موقعیت در طول بازی خلق شد که 

تازه یکی از آنها با ضربه ایستگاهی )کرنر( و نه در جریان بازی به دست آمد!
 

تبریک »شیخ سلمان« به ژاپن و ایران
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا کســب چهارمین قهرمانی ژاپن در جام ملت های آسیا را تبریک 
گفت.به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، شیخ سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد 
از قهرمانی ژاپن در آســیا گفت: به نمایندگی از خانواده فوتبال آسیا، مایلم به ژاپن برای به نمایش 
گذاشــتن کیفیت فوق العاده برای کســب چهارمین قهرمانی جام ملت های آسیا تبریک بگویم. 
تسلط ژاپن در فوتسال آسیا گواهی بر تالش های ســتودنی فدراسیون فوتبال ژاپن برای رشد این 
ورزش است و من مطمئن هستم که این قهرمانی اخیر عنوان الهام بخش فوتسالیست ها، تیم ها 
و هواداران پرشــور فوتســال در این قاره خواهد بود.هم چنین باید به ایران افتخار کنیم که در طول 
مسابقات برای رسیدن به فینال عملکرد قابل تحسینی داشت و در یک فینال جذاب، سرسختی و 

روحیه تیمی باالیی از خود نشان داد.

مستطیل سبز

یک پیشکسوت فوتبال:

 مغانلو به »هالند« 
شباهت دارد!

یک پیشکســوت فوتبال می گوید ســپاهان 
دفاعی بازی نمی کند؛ اما تاکتیک پرسپولیس 
را توانســت خنثــی کند.محمد یــاوری درباره 
تساوی سپاهان و پرسپولیس اظهار کرد: بازی 
کسل کننده بود و بیشتر دو تیم برای حفظ بازی 
به میدان رفتند. صحنه های دیدنی نداشــتیم 
و فقط در یک صحنه ســپاهان می توانست به 
گل برسد که علی نژاد بسیار ضعیف عمل کرد. از 
یک مهاجم لیگ برتری تعجب می کنم. در این 
شرایط چرا نباید توپ را راحت وارد دروازه نکند.
وی ادامه داد: پرســپولیس در نیمه اول برنامه 
ریزی بود که از ســمت چپ و راســت و انتقال 
از جهت مخالف به ســمت راست به گل برسد. 
ســعید صادقی در این کار خوب بــود اما دفاع 
منسجم سپاهان مانع این برنامه شد. در نیمه 
دوم هم ســپاهان این تاکتیک پرسپولیس را 
خنثی کرد. هر دو تیم کناره های زمین خودشان 
را بستند و این باعث شده بود کیفیت بازی کم 
شود.این پیشکســوت فوتبال درباره انتقادات 
نسبت به سیستم دفاعی سپاهانی ها عنوان کرد: 
به نظرم ســپاهان دفاعی بازی نمی کند. با این 
مسئله موافق نیستم. سپاهانی ها نفوذ بیشتری 
نسبت به پرسپولیس داشتند و موقعیت خلق 
کردند. نیمه اول پرسپولیس و نیمه دوم سپاهان 
حمله کرد. سپاهان و مورایس اگر دفاعی بازی 
می کردند، می توانستند امتیاز از دست ندهند. 
سپاهان زمانی که در حمله بود از فوالد گل خورد 
و در بازی های دیگر کــه گل خوردند، در حمله 
بودند.یاوری در پایان درباره عملکرد مغانلو در 
لیگ بیســت ودوم عنوان کرد: دو ســال است 
که می گویم مغانلو با ســرعت سپاهان منطبق 
نیست. من مغانلو را می خواهم در سطح پایین تر 
با هالند مقایسه کنم. او از نظر جسمانی به هالند 
شــباهت دارد. ببینید هالند چگونه خودش را 
در موقعیت قرار می دهد و در ضربه زدن چقدر 
موفق است. مغانلو سرعتش پایین است و در 
ضربه زدن به توپ مشکل دارد. مقایسه این دو 
خنده دار است؛ اما قوای جسمانی هر دو به هم 

شبیه است.

طی یک دهه اخیر در ورزش این استان هیچ برنامه ای 
برای توسعه ورزش قهرمانی توسط متولی اصلی 
ورزش تدارک دیده نشده ، به همین دلیل برنامه مدون 
و فعالیت های بنیادی نیز برای استعدادیابی صورت 

نگرفته است

فوتبال جهان

وز عکس ر

پادشاه پاس گل؛ 
کوین دی  بروینه!

»کوین دی بروینه« ســتاره باشگاه 
منچستر ســیتی موفق شد رکوردی 
مهم به ثبت برســاند و نام خودش 
را در تاریخ این باشگاه جاودانه کند. 
دی بروینه، رکورد پاس گل باشــگاه 
منچسترســیتی را با ارســال پاس 
به فیل فودن و گلزنــی این بازیکن 
انگلیســی در برابــر ســاوتهمپتون 
شکست. او یک گل نیز برای این تیم 

در همین دیدار به ثمر رساند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد که جوانان 
فعلی تیمش، ستاره های آینده فوتسال کشور خواهند 
بود.وحید شمسایی که هشت بار به عنوان بازیکن، فاتح 
جام ملت های فوتسال آسیا شــده بود، در نخستین 
تجربه سرمربیگری خود، ایران را به فینال رساند ولی 
با قبول شکست سه بر دو از ژاپن، در کسب جام ناکام 
بود؛ او با قبول تمام مسئولیت های این باخت، اعالم کرد 
که به بازیکنان خود افتخار می کند.شمسایی درمورد 
از دســت دادن قهرمانی گفت: بــه بازیکنانم گفتم که 
مسئولیت شکست با من است، آن ها حداکثر تالش 
خود را به کار بردند و بهترین عملکرد ممکن را داشتند.

وی درباره ناراحتی شدید بازیکنان ایران بعد از باخت 
به ژاپن تاکید کرد: آن ها نمی خواستند جام را از دست 

بدهند و گریه می کردند اما باید نتیجه را بپذیرند؛ اگر 
می خواهند آینــده خوبی برای خود رقــم بزنند، باید 
شکست را درک کرده و از آن درس بگیرند.سرمربی تیم 
ملی فوتسال ایران بار دیگر با قبول مسئولیت شکست 
ادامه داد: برای تیم خود برنامه داشتیم و اگر اشتباهی 
رخ داد، همــه این ها به عهده من و همکارانم اســت. 
می خواســتم این قهرمانی را به مردم کشورم تقدیم 
کنم و امیدوارم عذر من را بپذیرند که نتوانستم. همه 
بازیکنان من امروز مثل همیشه فوق العاده بودند.تعداد 
انگشت شماری از بازیکنان تیم ســال ۲۰۱۸ که فاتح 
آسیا شدند در ترکیب امســال ایران حضور داشتند، با 
این وجود شمسایی آینده درخشانی برای نسل جدید 
متصور است.وی در این خصوص گفت: پس از باخت، 

نمی خواهم درباره گذشته صحبت کنم. من ۱۰ بازیکن 
جدید آورده ام تا جایگزین ۱۰ ستاره شوند؛ در آینده ای 
بسیار نزدیک این ۱۰ بازیکن جدید ستاره های فوتسال 
ایران خواهند بود.وی در پایان اظهار کــرد: اگر با تیم 
ادامه دهم، قطعا روی تمام نقاط ضعفی که داشــتیم 
کار خواهم کرد. نمی خواهم بهانه ای بیاورم یا بگویم که 
این از دســت دادن فرصت بود. قرار نبود برنده باشیم 
و شرمنده ام که نتوانســتم یک برد را به مردم کشورم 

تقدیم کنم.

شمسایی: 

بهانه نمی آورم، مسئولیت شکست با من است
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مدیر منطقه۷ شهرداری:

 طرح آزادسازی گلوگاه محله مولوی و خیابان مدرس
 انجام می شود

مدیر منطقه۷ شهرداری اصفهان گفت: طرح آزادسازی گلوگاه و روان بخشی محله مولوی و خیابان مدرس 
در مجاورت بیمارستان فیض با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال انجام می شود.علی اصغر شاطوری اظهار 
کرد: گلوگاه های اصلی در منطقه هفت با توجه به اولویت بندی و براســاس مراجعات موردی مالکان یا 
درخواست های ساکنان محله شناسایی می شود و آزادسازی آن در دستور کار قرار می گیرد.وی با تاکید 
بر اینکه اولویت آینده این منطقه تمرکز بر آزادسازی گلوگاه های اصلی و معابری است که به لحاظ تردد، 
اهالی یک محله دچار مشکل باشد، ادامه داد: طرح آزادسازی گلوگاه و روان بخشی محله مولوی و خیابان 
مدرس در مجاورت بیمارستان فیض، با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال انجام می شود.مدیر منطقه هفت 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه اولویت اصلی این منطقه در آزادسازی گلوگاه ها، رضایت مندی مالکان 
جهت توافق است، افزود: درحال حاضر توافق با صاحب ملک جهت آزادسازی گلوگاه و روان بخشی محله 
مولوی و خیابان مدرس انجام شده و در راستای خدمت رسانی و تسهیل در تردد اهالی، این آزادسازی 

به مساحت ۶۰ متر با کاربری تجاری از سمت خیابان مدرس، کوچه شهید کاظمی در دست اقدام است.
 

در نیمه نخست امسال انجام شد؛

صدور 1۹0 پروانه در منطقه ۵ اصفهان
مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان گفت: در نیمه نخست ســال جاری، ۱۹۰ پروانه شامل پروانه احداث بنا، 
تخریب و بازسازی، اصالح پروانه ساختمان، توســعه بنا و تعویض پروانه در این منطقه صادر شده است.
حسین کارگر در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: منطقه پنج شــهرداری اصفهان با ارتقای سامانه شهرسازی 
سرای ۸ به سرای ۱۰ و ساماندهی ارتفاعات برای شهروندان، صدور پروانه ساختمانی را شفاف و به صورت 
الکترونیکی انجام می دهد.وی با بیان اینکه شهروندان در سیستم سرای ۱۰، اطالعات مالکیتی و پالک 
خود را ثبت و نسبت به نوبت بازدید پالک بدون مراجعه به شهرداری اقدام می کنند، ادامه داد: در ادامه مامور 
بازدید، نسبت به بازدید پالک و درج اطالعات شامل مساحت پالک، گذربندی، مساحت پالک شمالی، 
سند مالکیت و رعایت حقوق مجاوران اقدام و مشخص می کند که پالک مورد نظر تا چه حد قابلیت ارتفاع 
دارد.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به صدور سه پروانه ساختمانی در سامانه سرا ی۱۰ در این 
منطقه، خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۹۰ پروانه شامل پروانه احداث بنا، تخریب و بازسازی، 
اصالح پروانه ساختمان، توسعه بنا و تعویض پروانه در این منطقه صادر شده است.وی با بیان اینکه پروانه 
ساختمانی که به واسطه سامانه سرای ۱۰ صادر می شود، به نوعی با درخواست الکترونیکی شهروند ظرف 
مدت بسیار کوتاهی صادر می شود و با رضایت شهروندان و شهرداری روبه رو شده است، تصریح کرد: سامانه 
هوشمند توسعه شهر از ابتدای تیرماه امسال در اصفهان با شعار »در خانه پروانه بگیرید« اجرایی شده است.

 
توسط شهرداری منطقه ۹  انجام شد؛

140 متر دیوارکشی در راستای اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از انجام ۱۴۰ متر دیوارکشی در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها 
خبر داد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، شهرداری باید نسبت به زمین های بایری که در محدوده قرار 
گرفته است و باعث آلودگی می شود، پس از صدور اخطار و ابالغ قانون به مالک، اقدام به دیوارکشی کند.

سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: در راستای رعایت موازین شهرسازی، زمین ها یا بناهای مخروبه و 
نامناسب با وضع محل یا نیمه تمام که در خیابان کوچه یا میدان قرار گرفته است و منافی با پاکیزگی و 
زیبایی شهر یا این موازین باشــد پس از طی مراحل قانونی و ابالغ های الزم، ماده ۱۱۰ قانون شهرداری 
بر آن اجرا می شــود.وی تصریح کرد: احداث دیوارهای بلوکی جهت اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها 
با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال به منظور پاکیزگی، رفع خطر و محصور کردن زمین های متروکه در 

خیابان میرزاطاهر در نظر گرفته شده است.

رییس شورای اسالمی شهر می گوید ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار حمل ونقل اصفهان بلوکه شده است؛

پول هست ولی نیست!

اردیبهشت ماه امسال رییس کمیسیون حمل ونقل و 
هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد 
که ۴۵ درصد از بودجه شــهرداری اصفهان به حمل و نقل اختصاص 
یافته است. محمدرضا فالح در خصوص اختصاص ۴۵ درصد از بودجه 
سال جاری به توسعه حوزه حمل ونقل شهری، گفت: در این دوره عالوه 
بر توسعه خطوط مترو، خرید ۱۷۳ دســتگاه اتوبوس شهری و اضافه 

شدن آن به ناوگان حمل ونقل عمومی مد نظر قرار دارد.
وی  همچنیــن تاکیــد کرد در کمیســیون تلفیق شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان مصوبــه ای بــه میــزان ۲۰۰ میلیــارد تومــان برای 
 نوســازی و بهســازی بخشــی از نــاوگان اتوبوســرانی اختصاص

 داده شد.
فالح تاکید کرد که نــاوگان حمل ونقل عمومی باید ســریع، امن و با 
کیفیت خدمات رسانی کند و گفت که اعضای شورای اسالمی شهر به 

عنوان نمایندگان مردم از خدمات کنونی رضایت الزم را نداریم.
رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: حداقل ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس باید به صورت روزانه در 

خطوط مختلف اتوبوسرانی شهر فعال باشد، اما در حال حاضر حدود 
۷۰۰ دســتگاه در حال خدمت رسانی هستند که فرســودگی و خرابی 

اتوبوس ها علت این مسئله است.
در تدوین بودجه شهرداری اصفهان هم تالش شد تا مبلغ قابل توجهی 
جهت توسعه حمل و نقل شهری و به ویژه پروژه هایی مثل مترو درنظر 
گرفته شود و همچنین مدیریت شــهری تالش کرد تا منابع درآمدی 
قابل توجهی برای توسعه و تکمیل طرح های حمل و نقل شهری ایجاد 
کند. رییس شورای اسالمی شهر روز گذشته در جلسه علنی این شورا 
گفت: سال گذشته با تالش های شهرداری ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای توسعه حمل ونقل تامین شد؛ اما دیوان محاسبات استان اصفهان 

آن را بلوکه کرده است.
نورصالحی می گوید پول »هست« و در حساب شهرداری آمده ولی در 

واقع »نیست« چون بلوکه شده و نمی توان از آن استفاد کرد. 
محمــد نورصالحــی دیــروز و در نطــق پیــش از دســتور پنجاه و 
هشــتمین جلســه علنی شــورای اســالمی گفــت: تامیــن منابع 
متــرو کــه شــهرداری در ســال های اخیــر روی آن حســاب 

کرده، کار ســخت و زمان بری اســت و بــه علت میزان ســودی که 
 بانک مرکــزی می دهد، مــردم عــادی اوراق مشــارکت خریداری

 نمی کنند.
وی اضافه کرد: در همین راستا سال ۱۴۰۰ با تالش های شهرداری ۷۵۰ 
میلیارد تومان تامین شــد که ۵۵۰ میلیارد تومــان آن مربوط به خط 
دوی مترو و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس در نظر گرفته شد.

نورصالحی تاکید کرد: این مبلغ دو ماه پیش به حســاب شــهرداری 
آمده، اما دیوان محاسبات استان، آن را بلوکه کرده است؛ عالوه بر این 
شهرداری دو ماه است که سود آن را پرداخت می کند، اما از آن استفاده 
 نمی کند و در شــرایطی هســتیم که ارزش این پول هر چه می گذرد

 کمتر می شود.
نورصالحی خاطرنشان کرد: به این ترتیب باید وام بگیریم تا سود اوراق 
مشارکت و ســود وام را پرداخت کنیم، ضمن اینکه ارزش پول از بین 
می رود و کار شهر زمین می ماند، بنابراین از رییس دیوان محاسبات و 
مسئوالن و نمایندگان اصفهان در مجلس می خواهیم که این موضوع 

را پیگیری کنند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: مســیر ویژه تردد معلوالن و ســالمندان برای 
دسترسی آسان به خدمات اداری بین ساختمان های 
شــماره یک و دو آرامســتان باغ رضوان با اعتبار ۶۵۰ 
میلیون ریال احداث شــد.علی حاجیــان اظهار کرد: 
در راســتای ترویج فرهنــگ غنی ایثار و شــهادت و 
زنده نگه داشــتن یاد و نام شــهیدان و پاسداشــت 
فداکاری ها و مجاهدت های دلیرانه شهیدان واالمقام، 
ساختمان های شماره یک و دو سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان به ترتیب به نام شهیدان »مانیان« 
و »کیانی« از شهدای این سازمان، نام گذاری شد.وی 
با بیان اینکه این اقدام با هدف تکریم نام های نورانی 
شــهدا و ماندگار کردن عظمت جایگاه آن ها در یادها 
اجرایی شد، افزود: سالن جلسات ساختمان اداری 
سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان نیز به نام 
سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده 
است.مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اقدامات این سازمان، گفت: در 
راســتای افزایش رضایت مخاطبان، تسهیل در تردد 
معلوالن و سالمندان و دسترســی آسان به خدمات 

اداری، مسیر ویژه تردد بین ســاختمان های شماره 
یک و دو آرامستان باغ رضوان با رعایت استانداردهای 
مربوطه ایجاد شده اســت.وی ادامه داد: این مسیر 
ویژه در مدت ۱۵ روز با عرض ۱۸۰ سانتی متر و طول ۶۰ 
متر با استفاده از آجرهای خشتی و سنتی با اعتباری 
بالغ بر ۶۵ میلیون تومان احــداث و گام موثر دیگری 
در راســتای خدمات رسانی به شــهروندان برداشته 
شد.حاجیان تاکید کرد: سازمان آرامستان ها اصالح 
و بهینه سازی، تسهیل و تســریع در امور مراجعان را 
از اولویت کاری خود بر شــمرده و با اهتمام و در صدد 

پیگیری این امور است.  

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری خبر داد:

 احداث مسیر ویژه تردد معلوالن و سالمندان
 در  آرامستان باغ رضوان

۷۵۰ میلیارد  با تالش های شهرداری  ل گذشته  سا
تومان اعتبار برای توسعه حمل ونقل تامین شد؛ اما 
دیوان محاسبات استان اصفهان آن را بلوکه کرده 
است.نورصالحی می گوید پول »هست« و در حساب 
شهرداری آمده ولی در واقع »نیست« چون بلوکه شده و 

نمی توان از آن استفاد کرد

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

هزینه 3۵ میلیارد ریالی ستاد مهر در منطقه 3 اصفهان
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه اقدامات ستاد مهر در این منطقه هزینه ای بالغ بر ۳۵ 
میلیارد ریال داشته است، گفت: در این راستا اقداماتی همچون اصالح هندسی تقاطع ها، احداث رفیوژ، 
اجرای خط پرش اتوبوس در چهارراه نورباران و خیابان عبدالرزاق و نصب استند دوچرخه در مدارس 
انجام شده است.محمدباقر کالهدوزان با اشاره به تاکید شهردار اصفهان مبنی بر خدمت رسانی ویژه به 
شهروندان و دانش آموزان برای آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: شهرداری منطقه سه اقدامات متنوعی 
را برای تردد ایمن دانش آموزان در نظر گرفته است.وی افزود: طی جلسات مشترک با پلیس راهور و 
آموزش وپرورش با هماهنگی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان مقرر شد اقداماتی در 
راستای افزایش سطح ایمنی و تسهیل در تردد دانش آموزان انجام شود.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در این راستا ۳۵ مدرسه شناسایی و خدمات مورد نیاز به آنها ارائه شد، خاطرنشان 
کرد: اصالح هندسی تقاطع ها، احداث رفیوژ، اجرای خط پرش اتوبوس در چهارراه نورباران و خیابان 
عبدالرزاق، رنگ آمیزی ۲۰۰ متر از جداول حاشیه مدارس و تقاطع ها، خط کشی گذرگاه های عابرپیاده، 
نصب استند دوچرخه در مدارس، مرمت و لکه گیری آسفالت حیاط مدارس، نصب حدود ۱۰۰ تابلو و 
عالئم ترافیکی از جمله اقدامات ستاد مهر شهرداری اصفهان در منطقه سه بود که با هزینه ای بالغ بر 
۳۵ میلیارد ریال انجام شد.وی اضافه کرد: نظافت و شست وشوی مدارس و گل کاری داخل و بیرون 

مدارس از دیگر اقدامات منطقه سه در راستای ایجاد شور و نشاط برای دانش آموزان بوده است.
 

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان:

هفته ملی کودک فرصتی برای نهادینه کردن رعایت حقوق 
کودکان است

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: یکی از اولویت های کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، اجرای عدالت در عرصه تربیت و آموزش کودکان اســت.منیره 
جعفری  اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان، همزمان 
با آغاز هفته ملی کودک، اجــرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبــی به صورت میدانی برای 
کودکان مناطق محروم استان است که این اقدام با هدف شناخت استعداد های کودکان و نوجوانان 
در محله های محروم استان با استفاده از توان مربیان کانون در قالب یک کار جهادی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اجرای عدالت در عرصه 
تربیت و آموزش کودکان اســت، گفت: برای تحقق این مهم از ظرفیت سایر دستگاه های فرهنگی و 
همچنین خیران استان نیز بهره برده می شود.سرپرســت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان از دیگر برنامه های در حال اجرا در ۶۰ مرکز ثابت و سیار فرهنگی و هنری کانون در استان 
را برپایی کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی، برگزاری جشن روز جهانی کودک در تمام مراکز اصفهان 
و شهرستان ها با مشارکت دستگاه های عضو کمیته کودک و نوجوان، نمایش فیلم و پویانمایی های 
برگزیده دیدار از کودکان بستری در بیمارستان ها و برپایی نمایشگاهی از آثار اعضای کانون در تمامی 
مراکز عنوان کرد.جعفری افزود: محور فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان بر اســاس عنوان 
روز های هفته ملی کودک شــامل، »کودک، معنویت، انس با والیت«، »کــودک، زمین و زندگی«، 
»کودک، بازی و نشاط«، »کودک، مهرورزی و اخالق«، »کودک، امنیت و صلح«،»کودک، برابری و 
امید« و »کودک، هنر و ادبیات« است.وی اضافه کرد: در این هفته همچنین ویژه برنامه های تجلیل از 
برندگان بین المللی و ملی اعضای کانون در بخش هنری، سرود با محتوای ایران و امام زمان )عج(، 
ویژه برنامه های هفته وحدت و میالد پیامبر مهربانی حضرت محمد )ص(، قصه گویی، مســابقه و 
سرگرمی، میان برنامه های شاد، تشکیل کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی برای بچه ها، نمایش های 
عروسکی و صحنه ای، قصه نمایش، نقالی، مسابقه و بازی در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان و همه مراکز کانون استان اجرا می شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

معاون شهردار  خبر داد:

اجرای پروژه برداشت 
اطالعات مکان مند از ناژوان

معاون مالــی و اقتصادی شــهردار اصفهان 
و رییس کمیتــه عالی ناژوان گفــت: برای 
نخســتین بار پــروژه برداشــت اطالعــات 
مکان مند از عرصه ناژوان با محوریت مدیریت 
طرح ساماندهی ناژوان و همکاری معاونت 
معماری و شهرسازی شــهرداری اصفهان، 
به مرحله اجرا رســیده است.محسن رنجبر 
درخصــوص اجرای پروژه هــای مختلف در 
عرصه ناژوان، اظهار کرد: برای نخســتین بار 
پروژه برداشــت اطالعات مکان مند از عرصه 
ناژوان با محوریت مدیریت طرح ساماندهی 
نــاژوان، همــکاری معاونــت معمــاری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان و پیرو انعقاد 
تفاهم نامه با دانشــگاه پیام نــور اصفهان به 

مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: از جمله مزایــای حائز اهمیت در 
اجرای پروژه برداشــت اطالعات مکان مند 
از عرصه نــاژوان می توان بــه ارائه خدمات 
مطلوب تر به شــهروندان از طریق نقشه ها و 
اطالعات، ذخیره اطالعات موجود در عرصه، 
شناسایی معضالت محله های ناژوان از نظر 
امکانات شهری و برنامه ریزی به منظور بهبود 
توسعه ارائه خدمات به شهروندان اشاره کرد.

معاون مالــی و اقتصادی شــهردار اصفهان 
و رییــس کمیته عالی نــاژوان تصریح کرد: 
برنامه ریزی های آینده مطابق با دستاوردهای 
پروژه برداشــت اطالعات مکان مند از عرصه 
نــاژوان طرح ریــزی و پیگیری می شــود.

وی درخصوص بهینه ســازی زیرساخت ها 
و امکانــات موجــود در مراکز گردشــگری 
این محدوده، خاطرنشــان کــرد: در تدوین 
طرح جامــع اجرایی ناژوان، برداشــت این 
اطالعات به عنوان نقشــه برداری زمینی جز 
اقدامــات زیربنایی، مهم و تاثیرگذار اســت 
که در این راســتا مدیریــت و برنامه ریزی 
بخش های مختلــف مدیریت شــهری به 
ویژه خدمات رســانی به مالکان، ساکنان و 
گردشگران، بدون دسترسی سریع به منابع 

اطالعات دقیق و صحیح امکان پذیر نیست.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه بتن ریزی تابلیه تندروی غربی پل بهاران انجام شده است، گفت: درحال حاضر درصد پیشرفت این پروژه ۵۶ 
درصد است.اصغر کشاورزراد اظهار کرد: بتن ریزی تابلیه تندروی غربی پل بهاران با حجم ۵۰۷ مترمکعب انجام شد و بخشی از عملیات اجرایی تابلیه کندروی 
غربی نیز انجام شده است که پس از آن عملیات سازه پل به اتمام می رسد.وی با بیان اینکه پل ورودی روستای بهاران حدفاصل کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ رینگ 
چهارم حفاظتی شهر اصفهان قرار دارد، افزود: درصد پیشرفت این پروژه در حال حاضر ۵۶ درصد است و تالش می کنیم با حداقل زمان و بیشترین کیفیت 
این پروژه را نیز به اتمام برسانیم.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی کیلومتر صفر تا ۱۴۵۰ رینگ چهارم از دو هفته پیش توسط 
سازمان عمران آغاز شده است، ادامه داد: طول این مسیر حدود یک کیلومتر شامل دو مســیر تندرو به عرض هرکدام ۱۹.۶ متر به صورت زیرگذر، دو مسیر 
کندرو به عرض هرکدام ۸.۵ متر به صورت همسطح و رفیوژ بین دو تندرو پنج متر است.وی تصریح کرد: در طول این مسیر یک تقاطع غیرهمسطح )پل های 
خاتون آباد( و یک پل روی کانال آب در مجموع چهار پل واقع شده است.کشاورزراد با بیان اینکه در مسیر کیلومتر صفر تا ۱۴۵۰ رینگ چهارم کندروها جهت 
دسترسی محلی در نظر گرفته شده است، افزود: بین مسیر تندرو و کندرو به دلیل اختالف سطح باند، دیوار حائل به طول حدود ۱۳۰۰ متر اجرا می شود که آغاز 

دیواره ها از کیلومتر ۹۳۰ است که برآورد هزینه اجرایی احداث این مسیر به صورت تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بتن ریزی تابلیه تندروی غربی پل بهاران انجام شد

تشرف دانشجوی 
 چینی به اسالم
 در اصفهان 

دانشــجوی چینی در مدرسه 
علمیه ناصریه اصفهان، اولین 
مرکز گردشــگری اسالمی، به 
دین مبین اسالم مشرف شد.

عکس روز



   

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
گفت: تضمین نامه وزارت راه وشهرسازی و صندوق ملی مسکن، هنوز به بانک 
مرکزی ابالغ نشده اســت و بانک های عامل این مصوبه را به مدیریت شعب 
استان ها ابالغ نکرده اند.مهدی صدر در گفت وگو با ایمنا، درخصوص آخرین 
وضعیت پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مســکن روســتایی، اظهار کرد: ابالغیه 
هیئت وزیران درباره وام های مسکن روستایی ابالغ شده و بانک مرکزی نیز 
سهمیه ها را برای تعدادی از بانک های عامل از جمله ملی، ملت، تجارت، رفاه، 
صادرات، کشاورزی و پست بانک مشخص کرده است.وی افزود: تضمین نامه 
وزارت راه وشهرســازی و صندوق ملی مســکن، هنوز به بانک مرکزی ابالغ 
نشده است و بانک های عامل این مصوبه را به مدیریت شعب استان ها ابالغ 
نکرده اند. پیش از این تضمین نامه این تســهیالت توسط ســازمان برنامه 
و بودجه صادر می شــد؛ اما در ســال جاری این تضمین بر عهده وزارت راه و 
شهرسازی و صندوق ملی مسکن گذاشته شده است.معاون بازسازی مسکن 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان گفت: این در حالی 
است که این صندوق هنوز اساسنامه نداشته و تشکیل نشده است. از طرفی 

شرایط این مصوبه در سال جاری مشکل است و نسبت به گذشته تغییراتی 
داشته که از جمله آن می توان به تعلق نگرفتن آن به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
اشاره کرد.صدر اضافه کرد: عالوه بر این در مصوبه جدید اشاره شده که ملک 
باید حتما سند داشته باشد، این در حالی است که بسیاری از امالک روستایی 
سند ندارد و پیش از این برای دریافت وام مسکن روستایی افراد می توانستند 
سفته زنجیره ای سه نفره به میزان ۱۲۰ درصد مجموع اصل تسهیالت اعطایی و 
سود دوران مشارکت و دوران بازپرداخت، ارائه کنند.وی تصریح کرد: همچنین 
شرط اسکان پنج ساله در روستا در مصوبه جدید ذکر شده است که براساس 
آن افرادی که قصد مهاجرت معکوس به روســتاها را دارند نمی توانند از این 
تسهیالت استفاده کنند.معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان گفت: در سال گذشته ســهمیه استان اصفهان برای 
پرداخت این وام ها حدود هشــت هزار واحد بود که از این تعداد حدود هفت 
هزار نفر به بانک ها معرفی و حدود پنج هزار نفــر از متقاضیان نیز این وام را 
دریافت کردند.به گفته صدر، نرخ سود وام ساخت مسکن روستایی پنج درصد 

محاسبه خواهد شد و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ ساله است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس با بیان اینکه در شش 
ماهه نخست امسال این استان بیشــترین مصرف بنزین در کشور را داشت، 
گفت : در این مدت بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیــون لیتر بنزین در فارس 
مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

اسدا... طاهری از کشف یک میلیون و ۳۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس 
خبر داد و گفت: طی پنج ماهه نخســت امســال یک میلیون و ۳۱۲ هزار لیتر   
سوخت قاچاق در فارس کشف شده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل  
رشد ۴۷ درصدی داشته است.وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال 
این استان یکی از پرمصرف ترین اســتان ها در زمینه  فرآورده  نفتی بنزین در 
کشور بوده است، اظهار داشت: بیشترین مصرف و افزایش در شهرستان های 

فیروزآباد و نورآباد بوده است.وی  با اشاره به اینکه استان فارس با ۴ فرودگاه 
شیراز، الرستان، المرد و جهرم در بخش سوخت هوایی در ۶ ماهه امسال باالتر 
از ۳۴ میلیون لیتر مصرف سوخت داشــته و رشد ۱۸ درصدی را شاهد بودیم، 
بیان کرد: در اربعین امســال هم به دلیل رفت و آمدهای زائران از کشــورهای 
همسایه حدود ۱۴ درصد افزایش مصرف بنزین دراســتان فارس ثبت شده 
اســت.طاهری با بیان اینکه کمتر از ٤٠ درصد فرآورده های نفتی فارس توسط 
پاالیشگاه شیراز تامین و مابقی نیاز از شش مبدأ بندرعباس، ماهشهر، بوشهر، 
یزد، سیرجان و اصفهان تامین می شــود، گفت: تا اواسط مردادماه کل بنزین 
شیراز و شهرستان های اطراف یورو ٤ بوده؛ اما اکنون بنزین معمولی با باالترین 

استانداردها توزیع می شود.

همایش بزرگداشت روز جهانی تخم مرغ با حضور مقامات کشوری و استانی و 
تولیدکنندگان  امروز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشــاورزی استان به مناسبت روز 
جهانی تخم مرغ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 9اکتبر در سراسر جهان 
مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ برگزار می شود ،گفت: به دلیل اهمیت 
و جایگاه تخم مرغ در سبد غذایی خانوار این روز در ایران نیز به منظور گردهمایی 
متولیان و متصدیان این حوزه با هدف اشــتراک گذاری مشکالت و تاکید بر 

اهمیت تولید و ترویج مصرف این منبع پروتئینی قوی برگزار می شود.
حسین ایراندوست افزود: تامین غذا در جهان امروزه به دغدغه تبدیل شده و 

بحث امنیت غذایی نیازمند بازنگری است.
 وی با اشاره به جایگاه ویژه سهم پروتئین درامنیت غذایی گفت: یک سوم از 
پروتئین موردنیاز روزانه بدن باید از طریق پروتئین حیوانی اعم از شیر، گوشت 
و تخم مرغ به عنوان منابع اصلی تامین شود. مصرف روزانه یک تا دو عدد تخم 

مرغ می تواند بخش قابل توجهی از نیاز پروتئینی انسان را تامین کند. 
ایراندوست ضمن اشاره به سهولت شــرایط نگهداری تخم مرغ اظهار داشت: 
طبق آمار موجود ۷۰درصد تخم مرغ تولیدی به صورت مستقیم مصرف شده و 

۳۰ درصد آن نیز در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
 وی، تغییر نگاه نســبت به مصرف تخم مرغ در سطح جهان را موجب گرایش 
مثبت به ســمت مصرف این ماده غذایی غنی بیان کــرد و ادامه داد: مصرف 
جهانی تخم مرغ در حالی حداقل ۱۶۵ عدد در سال است که این رقم در ایران 
حدود ۱9۰ تا ۲۰۰ عدد بوده و هدف گذاری شده این مقدار به ۲۵۰ عدد افزایش 
یابد.وی با اشاره به باال بودن استانداردهای تولید واحدهای تولید تخم مرغ در 
سطح استان گفت: وجود ۳۰واحد تولیدی دارای ظرفیت باالی ۱۰۰ هزار قطعه 
در استان ، وجود دو واحد شرکت سیمرغ به عنوان شرکتی قدیمی و شناخته 
شده در این زمینه از ۷ واحد موجود در کشورو تولید بیش از دو برابر میزان نیاز 

مصرف از جمله ظرفیت های موجود در سطح استان است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان تولید روزانه ۴۵۰ تن 
تخم مرغ را از رکوردهای استان بیان کرد و افزود: در حال حاضر در حدود ۳9۰ 
تن تخم مرغ به صورت روزانه تولید می شود که با ورود نیمچه های تخم گذار به 
چرخه تولید در آینده با افزایش تولید مواجه خواهیم شد و تا اواخر آبان ماه به 

رکورد ۴۵۰ تن خواهیم رسید.
ایراندوســت، پیشــی گرفتن عرضه از مصرف و وقوع شکست های قیمتی و 
متضرر شدن تولیدکنندگان را از دغدغه های موجود دانست و افزود: از این رو 
صادرات تخم مرغ از برنامه های آینده تولید این ماده غذایی ارزشــمند بوده و 

اتحادیه مرغ تخم گذار باید برنامه ریزی الزم را برای ارتقای جایگاه صادراتی با 
توجه به این حجم تولید انجام دهد. تبدیل تخم مرغ به پودرتخم مرغ و ترویج 
افزایش سهم تخم مرغ در ســبد خانوار جزوبرنامه های نجات بخش تولید و 

عرضه مازاد در کشور و استان  است.
وی در ادامه با اشــاره بــه پتانســیل های باالی اســتان اصفهــان در زمینه 
دانشگاه های معتبر در حوزه کشــاورزی و دامپروری و پارک علم و فناوری و 
شــهرک های دانش بنیان گفت: امروز شــرکت های دانش بنیان در مباحث 
ماشین آالت، بازار، تغذیه ، غنی ســازی و تولید تخم مرغ های فراسودمند به 
این حوزه ورود پیدا کرده اند  که با توجه به هدف گذاری برای کاهش وابستگی 
به واردات نهاده ها از شــرکت های دانش بنیان خواسته شده بر روی دانه های 

جایگزین از جمله ارزن،کنجاله سویا و... کار کنند.
ایراندوست، جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز ترجیحی برای تامین نهاده ها را از 
جمله دالیل افزایش هزینه تمام شده تولید تخم مرغ و سخت شدن رقابت با 
کشورهای دیگر دانست و تاکید کرد: این مسئله را می توان با افزایش بهره وری 
در واحدهای تولیدی، افزایش تراکم در ســطح و تولید تخــم مرغ با کیفیت 
 باالتر و بســته بندی مطلوب تر و اعطای مشــوق های صادراتی از سوی دولت 

رفع کرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه طی دو 
ماه اخیر بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن تخم مرغ از استان به خارج از کشور صادر شده، 
تاکید کرد: با توجه به میزان تولید امسال که مازاد بر تقاضاست، تکمیل سقف 

صادرات پنج هزار تن تخم مرغ تا پایان سال دور از انتظار نیست.

معاون بنیاد مسکن استان اصفهان پاسخ داد:

چرا وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی هنوز پرداخت نشده است؟

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی فارس:

بیشترین مصرف بنزین کشور در فارس است

امروز  برگزار می شود؛

همایش بزرگداشت روز جهانی تخم مرغ در اتاق بازرگانی اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

دوشنبه 18  مهر  1401 /  13 ربیع االول  1444  /  10  اکتبر   2022 / شماره 3642 

رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

منبع: بازار 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

