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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد
 که  تعطیلی پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران باعث خسارت ملی می شود؛

سه گانه اثبات اهمیت یک طرح

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان: 
خبرهای خوشی برای رفع 
مشکالت آب در راه است

عضو شورای شهر مطرح کرد:

 بهره برداری 
 سریع تر خط 2 مترو؛ 
دغدغه مدیریت شهری

رییس پلیس راه استان اصفهان:

جابه جایی بار و مسافر 
بدون بیمه نامه شخص 

ثالث ممنوع است

 رییس اتحادیه آش، حلیم، 
کباب و بریانی شهر اصفهان:

 پرس 4 نفره کله پاچه
 در اصفهان 280 هزار 

تومان است

فرمانده نیروی زمینی 
 ارتش جمهوری 

در اصفهان خبرداد؛

خودکفایی 
کامل در تمامی 
رسته های نظامی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان: 
حضور جوانان در چهارباغ، تهدید نیست 

بلکه فرصت است

الگوبرداری کرج از شهرداری 
اصفهان؛ زباله ها یک روز در 
میان جمع آوری می شود؛
اصفهاِن پیشرو
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 رای دیوان عدالت اداری در خصوص 
پروژه بن-بروجن الزم االجراست

 مانع بزرگ برای انتقال 
»شیر« به سپاهان 

  فاجعه دلسوزی ناآگاهانه! 
   پرسه زنی سگ های ولگرد در خوش نشین های اصفهان؛   

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی واحدهای تجاری ساخته 
شده واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )Setadiran.ir( به فروش رساند.

1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/10

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/22

3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/05/22

4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/05/23

به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران شهر جدید مجلسی مراجعه یا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.

نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی 

دورنگار: 031-52472214 

کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت »نوبت اول«

شرکت عمران شهر جدید مجلسی  م الف: 1353832

فرمانده نیـروی زمینـی ارتـش در اصفهـان گفت: همـه 23 رسـته نیروی 
زمینی بـه خودکفایـی کامـل رسـیده اند و ارتـش پیچیده تریـن پهپادها را 

تولیـد کرده اسـت.
به گزارش خبرگـزاری صدا و سـیما، مرکز اصفهـان؛ امیر سـرتیپ کیومرث 
حیـدری در جریـان بازدید سـرزده از پـادگان گـروه 22 توپخانـه ارتش در 
شـهرضا گفت: همـه 23 رسـته نیـروی زمینی کـه چرخـه دفاعی کشـور را 

تشـکیل می دهنـد بـه خودکفایـی کامل رسـیده اند.
وی افزود: در حال حاضـر آمادگی داریـم تجهیزات و تسـلیحات نظامی را 
بـه دولت هایی که در مسـیر انقالب اسـالمی حرکت می کنند، صـادر کنیم.

فرمانـده نیـروی زمینی ارتش بـا بیان ایـن که ارتـش ایـران پیچیده ترین 
پهپادهـا را تولید کـرده، گفـت: پهپادهـا در عملیات های دوردسـت و برون 

مرزی، شناسـایی، انهدامـی و رزمی بـه کار گرفته می شـوند.
وی به جانمایـی مجتمع های مسـکونی برای کارکنـان ارتش اشـاره کرد و 
افـزود: 23 هزار خانه سـازمانی در دسـت سـاخت و بیش از 4 هـزار واحد 

تحویل کارکنان شـده اسـت.

فرمانـده نیـروی زمینی ارتـش جمهـوری اسـالمی تصریح کـرد: در بحث 
خانه های ملکی و شـخصی هـم 2۵ هـزار واحد پیـش بینی شـده تا همه 
کارکنان قبل از بازنشسـتگی خانه دار شـوند و در سـال های آینـده هم این 

طـرح ادامـه می یابد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در اصفهان مطرح کرد:
خودکفایی کامل در تمامی رسته های نظامی

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد:
رتبه دوم اصفهان در پرونده های محجوریت

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: سال گذشــته 1۷ هزار و ۹4۰ پرونده با 
موضوع بررســی صالحیت اداره امور مالی )محجوریت( به مراکز پزشکی 

قانونی کشور ارجاع شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان پزشکی قانونی، یکی از خدمات سازمان 
پزشکی قانونی کشور بررسی صالحیت اداره امور مالی )محجوریت( است 
که ســاالنه بخشــی از ارجاعات این ســازمان را در مراکز معاینات بالینی 

دربرمی گیرد.
موضوع محجوریت، یک بحث حقوقی و فقهی اســت و آنچه به پزشــک 
قانونی مربوط می شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این 
زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روان پزشکی است. در این گزارش ضمن 

ارائه آمار، نکاتی درخصوص محجوریت مطرح می شود.
در سال گذشته )14۰۰(، 1۷ هزار و ۹4۰ پرونده با موضوع بررسی صالحیت 
اداره امور مالی )محجوریت( به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از 
این تعداد ارجاعات، 11 هزار و ۷41 مورد آن را مردان و شش هزار و 1۹۹ نفر 

آنان را زنان تشکیل می دادند.
براساس این گزارش تعداد پرونده های بررسی شده با موضوع محجوریت 
نســبت به ســال قبل از آن 1.۶ درصد کمتر شده است. بیشــترین تعداد 
پرونده ها مربوط به استان های خراسان رضوی )دو هزار و 222(، اصفهان 
)دو هزار و ۹3( و تهران )یک هزار و ۸۵۷( بوده اســت. همچنین در سال 
گذشــته پنج هزار و 2۶1 پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی 
قانونی بررسی شــد که این آمار هم نسبت به ســال قبل از آن رشد 4۶.1 

درصدی داشته است.

در پرونده های کالن مالی، موضوع محجوریت اهمیت دوچندان دارد
مهدی هرمزپــور، مدیرگروه روان پزشــکی قانونی ســازمان درخصوص 
پرونده های بررسی صالحیت اداره امور مالی )محجوریت( و نقش پزشکی 
قانونی در این پرونده ها، با اشاره به تعریف محجوریت گفت: براساس ماده 
12۰۷ قانون مدنی، محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای 
او ممنوع اســت و بنا به دالیلی نمی تواند در اداره امور مالی خودش نقش 
داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون، سه گروه از افراد را در مصادیق حجر 
قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و 
سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطالح به آنان »صغیر« می گویند.

وی افزود: موضوع محجوریت یک بحث حقوقی و فقهی اســت؛ اما آنچه 
به پزشک قانونی مربوط می شود آن اســت که موارد محجوریت و ادعای 
مطرح شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روان پزشکی تطبیق 
دهد. در ادبیات روان پزشــکی آنچه قرین این ماده قانونی مطرح می شود 
بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی تواند تصمیم گیری 

مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.
مدیر گروه روان پزشکی سازمان تصریح کرد: بعضی از بیماری ها می تواند 
این حالت را در افراد ایجاد کند مانند فراموشی؛ افرادی که در سنین باال دچار 
فراموشی می شوند یا به بیماری آلزایمر مبتال هستند یا افرادی با سن کمتر 
که تحت تأثیر عارضه ای مانند ســکته یا حوادثی همچون تصادف توانایی 

عقلی شان را از دست می دهند و مغز دچار آسیب می شود، طبعًا در چنین 
فردی قدرت تجزیه وتحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شــده است و 

نمی تواند مسائل مالی خود را اداره کند.
وی با تاکید بر اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، افزود: هرچند 
براساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت 
سالمندان هســتند، اما در گروه های ســنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان 
صورت می گیرد. آنچه در بررســی موارد محجوریت )صالحیت اداره امور 
مالی( مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. به عنوان مثال 
در بچه هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به درستی شکل 

نگرفته است.
هرمزپور ادامه داد: دســته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. 
این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده اند که در روان پزشکان به آن 
»روان پریشی« یا »سایکوز« می گویند. این افراد قدرت قضاوتشان به طور 
کامل مختل شــده و نمی توانند خوب و بد را از هم تشــخیص دهند و این 

حالت بر همه جنبه های زندگی شان ازجمله مسائل مالی تأثیر می گذارد.
وی، گروه دیگر این افراد را بیماران دوقطبی عنــوان کرد و گفت: این افراد 
همان طور که از اسمشان پیداست یک فاز افسردگی دارند و یک فاز شیدایی. 
در فاز شیدایی ممکن اســت فرد خیلی ولخرج شــود و اموالش را بدون 
حساب وکتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی 
بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چراکه برای افراد در فاز شــدید 

افسردگی هیچ چیز ازجمله اموال اهمیتی ندارد.
مدیرگروه روان پزشکی سازمان با بیان اینکه در برخی پرونده ها که منفعت 
کالن مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می کند، 
اظهار داشــت: در برخی پرونده ها اهمیت محجوریت مضاعف می شــود 
ازجمله زمانی که بحث منفعت مالی کالن مطرح باشد مثاًل در پرونده هایی 
شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام شده 
و بین فرزندان دودســتگی ایجاد کرده اســت. گروهی که در این معامله 
ذی نفع هســتند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده اند به 
دنبال تأیید محجوریت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضاشــده 
هستند. وی با اشــاره به اهمیت قابل توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی 
در این پرونده ها، افزود: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، 
تعیین زمان شروع حجر در فرد اســت که باید براساس مدارک و شواهد و 

مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.
وی گفت: کارشناسان سازمان بر اســاس معاینات بالینی، بررسی سوابق 
فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را 
تعیین می کنند؛ اما به منظور بررســی دقیق تر این پرونده ها در حال تدوین 
دستورالعملی با موضوع محجوریت هســتند که به بررسی هرچه بهتر این 
پرونده ها کمک می کند. مدیرگروه روان پزشــکی سازمان پزشکی قانونی 
اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده های ارجاعی در این 
بخش، تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل ها در حوزه 
معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرارگرفته و روند تدوین 

آن به سرعت پیش می رود.
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پوتین: 

مبادالت تجاری با ایران را 40 درصد افزایش دادیم
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در پایان نشست ســه جانبه خود با رؤسای جمهور ایران 
و ترکیه موسوم به روند آستانه در گفت وگو با خبرنگاران روس گفت: ما در معرض حضور نظامیان 
آمریکایی در شرق سوریه بودیم و موضع ما این بود که ایاالت متحده دست از سرقت نفت سوریه 
بردارد.وی تاکید کرد، ایران، روسیه و ترکیه موافق هستند که ایاالت متحده باید شرق فرات را ترک 
کند. براساس گزارش الجزیره، پوتین با اشاره نشست سه جانبه تهران افزود، هدف روسیه، ایران 
و ترکیه یافتن راه حل است و این روند به ما کمک کرده است که بیشتر مناطق سوریه را به حاکمیت 
دولتی بازگردانیم.رییس جمهوری روسیه در ادامه صحبت های خود درباره روابط دوجانبه با ایران 
نیز گفت: ما توانســتیم مبادالت تجاری با ایران را 40 درصد افزایش دهیم و این بدان معناست که 
می توانیم همکاری ها را بیشتر از این گسترش دهیم. وی با اشــاره به کمک ترکیه برای استخراج 
و صادرات غالت اوکراین تاکید کرد، ما به طرف ترکیه ای پیشــنهاد کردیم که تحریم های روسیه را 
که مانع از تسهیل صادرات غالت می شــود لغو کند.رییس جمهوری روسیه درباره بحران گازی در 
کشورهای اروپایی نیز گفت: گازپروم به تمام تعهدات خود در زمینه تامین گاز عمل کرده و به اجرای 
آن ادامه خواهد داد؛ این سیاست های 10 ساله اروپا بود که باعث بحران انرژی آنها شد، نه اقدامات 

گازپروم.

اعتراض نماینده تگزاس به رویکرد» بایدن« در قبال ایران
یک نماینده جمهوری خواه آمریکایی در توییتی از عملکرد رییس جمهور آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد.

لنس گودمن، نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس کنگره آمریکا در توئیتی نوشت: جو بایدن کمک 
کرده بود )در دوره ریاســت جمهوری باراک اوباما( تا چمدان های پول را به ایران بفرستند. آیا واقعا 
باور می کنیم که ایران را از تولید بمب هسته ای بازخواهد داشت؟ اظهارات این نماینده جمهوری خواه 
درخصوص دستیابی ایران به سالح هسته ای در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان بارها تاکید 

کرده اند تولید و به کارگیری تسلیحات هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد.

نیکی هیلی: 

 »بایدن« با تالش برای احیای برجام
 آمریکا را در معرض خطر قرار می دهد

نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان ملل گفت که تالش رییس جمهور آمریکا برای احیای توافق 
هسته ای 2015 باعث می شود تا آمریکا و رژیم صهیونیستی در معرض خطر قرار بگیرند.

نیکی هیلی، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل در توئیتی نوشت: جو بایدن به تالش مفرط خود 
برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران ادامه می دهد. وی آمریکا و همچنین اسراییل را درمعرض 

خطر قرار می دهد. ایاالت متحده بهتر از این هاست!
هیلی همچنین در گفت وگویی با فاکس نیوز درخصوص ســفر اخیر بایدن به عربســتان و رژیم 
صهیونیستی گفت: این مایه تاسف است چراکه وقتی که در سفری بین المللی به جایی می روید، 
می خواهید با خود چیزی بازگردانید. اگر به سفر بایدن به اسراییل بنگریم - با اینکه از نظرم برخی 
کارهای خوب انجام داد - به نظرم بخشــی که قابل تاســف اســت این بود که هنگام گفت وگو با 

نخست وزیر الپید گفت که به وضوح اختالفاتی میان آن ها بر سر ایران وجود دارد.
 وی ادامه داد: او درباره دیپلماســی با کشــوری صحبت می کند که فریاد مرگ بــر آمریکا و مرگ
 بر اســراییل ســر می دهد. این نشــان جدایی از مردم اســراییل اســت که می گوینــد زمانی که

 ایرانیان ما را تهدیــد می کنند ما باید با قدرت دربرابر آن ها ایســتادگی کنیم. بایدن این قدرت را از 
خود نشان نمی دهد و الپید تقریبا به وی التماس می کرد که ببیند ایران تا چه حد خطرناک است.

رهبر معظم انقالب در دیدار با »پوتین«:

همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه،به نفع هر دو کشور است

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی عصر سه شنبه 
در دیدار با آقای والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و هیئت همراه با 
تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن تفاهم ها و قراردادهای بین دو کشور، 
هوشــیاری در مقابل سیاســت های فریبکارانه غرب را الزم دانستند و 
خاطرنشــان کردند: همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه عمیقا به نفع 

هر دو کشور است.
به گزارش خبرآنالین به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با تاکید بر اینکه حوادث 
جهانی نشــان دهنده نیاز ایران و روســیه به همکاری های روزافزون و 
متقابل است، افزودند: تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور 
از جمله در بخش نفت و گاز در جریان اســت که باید تا انتها پیگیری و 
عملیاتی شوند.ایشــان، همکاری های اقتصادی ایران و روســیه را به 
ویژه در پی تحریم های غرب، ضروری و به نفع هر دو کشــور دانستند و 
در خصوص حوادث اوکراین گفتند: جنگ یک مقوله خشــن و سخت 
است و جمهوری اســالمی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ 
وجه خرسند نمی شــود؛ اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل 
را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ 

می شد.

 رهبر انقالب بــا تاکید بر اینکــه غربی ها با روســیه قوی و مســتقل
  به کلــی مخالف هســتند، ناتــو را موجــودی خطرنــاک خواندند و

  افزودنــد: اگــر راه در مقابل ناتو باز باشــد حد و مرزی نمی شناســد 
 و اگــر جلــوی آن در اوکراین گرفتــه نمی شــد، مدتی بعد بــه بهانه

 کریمه، همین جنگ را بــه راه می انداختند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
 خاطرنشــان کردنــد: البته امــروز آمریــکا و غرب ضعیف تــر از قبل 
 شــده و با وجود تالش و هزینه زیاد، برد سیاســت های آنها در منطقه

  مــا از جملــه در ســوریه، عــراق، لبنــان و فلســطین بســیار کــم 
شده است.

ایشان، مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و با تاکید بر موضع جمهوری 
اسالمی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری 
از آن، گفتند: یک مســئله مهم دیگر در موضوع سوریه، اشغال مناطق 
حاصلخیز و نفت خیز شرق فرات بوسیله آمریکایی هاست که این قضیه 

باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه عالج شود.
حضرت آیت ا...خامنه ای با تقبیح دخالت های رژیم صهیونیســتی در 
قضایای منطقه، مواضع اخیر رییس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها 

را تحسین برانگیز خواندند.
ایشــان در ادامــه تاکید کردنــد: جمهوری اســالمی، سیاســت ها و 

برنامه هایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود، هرگز 
تحمل نخواهد کرد.

رهبر انقالب، همکاری های بلندمدت ایران و روســیه را جدا  و عمیقا  به 
نفع هر دو کشــور خواندند و خطاب به آقای پوتین گفتند: جنابعالی و 
رییس جمهور ما هر دو اهل اقدام و پیگیری هستید، بنابراین همکاری 

های دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد.
ایشان با تایید سخنان رییس جمهور روسیه درباره ضرورت راه اندازی 
خط آهن رشــت- آســتارا، این کار را موجب تکمیل خــط حمل ونقل 

شمال- جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند.
حضرت آیت ا...خامنــه ای همچنین هوشــیاری در مقابل فریبکاری 
غرب را ضروری خواندند و گفتند: آمریکایی ها هم زورگو هستند و هم 
حیله گر، و یکی از عوامل فروپاشــی شوروی ســابق فریب خوردن در 
مقابل سیاست های آمریکا بود، البته روسیه در دوره جنابعالی استقالل 

خود را حفظ کرده است.
ایشان همچنین با تایید سیاســت جایگزینی پول های ملی در روابط 
دو کشور و اســتفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفتند: دالر را باید به 
تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی، 

ممکن است.

نماینده ویژه آمریــکا در امور ایــران و مذاکره کننده 
ارشــد آمریکا در مذاکرات ویــن، در گفت وگویی با 
مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران، به سواالتی درباره 
مذاکرات وین و روابط تهران-مســکو پاسخ داد.به 
گزارش شبکه ســی ان ان، رابرت مالی، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران در گفت وگویی با این شبکه درباره 
احیای توافق هسته ای با تالش برای انداختن توپ در 
زمین ایران گفت: این تصمیم ایران است که بخواهد 
به میز گفت وگو برگردد.مالی افزود: ایران می گوید 
که مایل است به مذاکرات بازگردد، اما واقعیت این 
است که این فرصت به طور روزانه از دست می رود و 
این گزینه برای همیشه در دسترس نخواهد بود.مالی 

در پاسخ به این که او بارها گفته است فرصت مذاکرات 
تا همیشه وجود نخواهد داشت و آیا با توجه به این، 
ضرب االجلی برای مذاکرات وجود دارد یا نه، گفت: 
هیچ تاریخ مشخصی برای پایان دادن به مذاکرات 
تعیین نشده است.نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 
واکنش به سفر والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
به ایران درباره روابط ایران و روسیه مدعی شد: ایران 
یا می تواند در موقعیت وابستگی نسبی به روسیه قرار 
بگیرد، درحالی که روسیه خود در سطح جهان منزوی 
شــده اســت و فرصت های اقتصادی قابل توجهی 
ارائه نمی کند، یا می تواند به برجام برگردد که نتیجه 
آن روابط عادی تر با کشورهای همسایه، اروپا و بقیه 

جهان خواهد بود.
وی همچنین درباره ادعاهایی کــه در زمینه فروش 
پهپاد از جمله پهپادهای جنگی  توسط ایران به روسیه 
برای اســتفاده در جنگ اوکراین مطرح است، گفت 
که این تصمیم به عهده تهران خواهــد بود؛ اما این 
اقدام ادعایی را با توجه به این که ایران مخالفت خود 
را با جنگ اعالم کرده، »گزینه ای نه چندان جالب« 

تلقی کرد.

واکنش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به سفر »پوتین« به تهران:

این تصمیم ایران است که بخواهد به میز گفت وگو برگردد

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( با اشاره به روابط دوستانه با همه همســایگان گفت: اگر کشوری با قرار دادن پایگاه ها و امکانات خود زمینه 
مداخله قدرت های خارجی را در منطقه فراهم کند، بیشترین هزینه را پرداخت خواهد کرد.سرلشکر غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء 
)ص(  اظهار کرد: حفظ ثبات امنیتی، اســتقالل، موجودیت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز نیروهای مسلح اســت و نیروهای مسلح همواره آماده رویارویی 

راهبردی و عملیاتی و تاکتیکی با دشمنان هستند.
وی با اشاره به روابط دوستانه جمهوری اسالمی با همه همسایگان گفت: اگر کشــوری با قرار دادن پایگاه ها و امکانات خود زمینه مداخله قدرت های خارجی را 
در منطقه فراهم کند، بیشترین هزینه را پرداخت خواهد کرد.فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه 
نیروی زمینی سپاه پاسداران شالوده اصلی این نهاد مقدس است، گفت: در سه دهه گذشته نیروی زمینی سپاه با توان رزم و قدرت کوبنده خود از مرزهای کشور 

در مقابل تهدیدات ضد انقالب، گروهک های تکفیری قاطعانه دفاع کرده است.

تلنگر سرلشکر رشید به برخی همسایگان: 

هزینه پرداخت خواهید کرد
ادعای آمریکا:

 ایران سیگنال می فرستد 
که هیچ تمایلی به بازگشت 

دوجانبه به برجام ندارد

خبر روز

وز عکس ر

پوتین با چه خودرویی 
به تهران آمد؟

مسئوالن روس که تا سال ٢٠١٨ 
از مرســدس های سفارشــی 
استفاده می کردند، اکنون یک 
خودروی خاص روســی دارند، 
خودرویی به نام آروس کورتژ.از 
امکانات این لیموزین ، می توان 
به تایر هــای ران فلت ، دوربین 
های دید در شب و شیشه های 
ضد گلوله با ۶ ســانتی متر قطر 
وخروجی اضطراری اشاره کرد.

روزنامه رسالت:

 رهبر انقالب به اردوغان، درس دیپلماسی دادند
روزنامه رسالت نوشــت: حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه و هیئت همراه با تاکید بر لزوم افزایش همکاری های دو کشور 
به ویژه همکاری های تجاری، رژیم صهیونیســتی را از عوامل اصلی ایجاد اختالف بین کشورهای 
اسالمی برشمردند. ایشان، صراحتا برخی سیاست های دولت ترکیه در منطقه را ناقض امنیت در 
غرب آسیا دانسته و عمال حرکت آنکارا به ســوی پذیرش تل آویو به عنوان یک شریک منطقه ای و 
بین المللی را به مثابه خطایی بزرگ مورد شناسایی و تحلیل قراردادند. در کنار این موارد، معظم له 
تاکید کردند که حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است و هرگونه حمله نظامی در شمال سوریه 
قطعا به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه، و به نفع تروریست ها خواهد بود. این پیام های آشکار و 
صریح از جنس تبشیر نیست و بیشتر جنبه ای انذار گونه دارد!آنچه مسلم است اینکه فرمایشات 
اخیر  رهبر معظم انقالب دردیدار اردوغان، خود یک درس سیاســت خارجی برای مسئولین حوزه 
دیپلماسی کشور و دست اندرکاران جمهوری اسالمی در عرصه روابط بین الملل محسوب می شود. 

فعال سیاسی اصولگرا درباره عملکرد دولت رییسی:

مردم راضی هستند 
فردا نوشت: دولت سیزدهم در آستانه یک سالگی قرار دارد و این روزها عملکردش در حوزه های مختلف 
محل نقد و تحلیل است. حجت االسالم محمدتقی رهبر درباره میزان رضایت از عملکرد دولت سیزدهم 
گفت: در مجموع عملکرد دولت آقای رییســی خوب بوده است. در حوزه سیاســت خارجی و روابط با 
کشورها، راه اندازی کارهایی که متوقف شده بودند، تعامل و ارتباط با مردم و بازدید از نقاط مختلف کشور 
از جمله اقدامات مثبتی هستند که در این دولت انجام شدند. معموال مردم راضی هستند و عملکرد این 
دولت سرمایه اجتماعی را افزایش داده است.وی افزود: کار کشــورداری در این اوضاع و احوال خیلی 
سخت است؛ با وجود این سختی ها، دولتمردان زحماتی کشیدند و امیدواریم موفق شوند. البته انتظار 

درباره آینده بیشتر است تا آثار زحمات دولت نمایان شود. 

ناراحتی اصالح طلبان از سفر »پوتین« به ایران
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی ضمن اشاره به اینکه در مقوله حجاب، اصالح طلبان طرفدار خط آمریکا 
در ایران هستند، گفت: آمریکایی ها به دنبال ترویج بی حجابی در ایران هستند و این جریان هم مدام 
حجاب اجباری را مطرح می کنند. در اتوبوسی دعوا می شود و آنها این عکس و فیلم را انتشار می دهند. 
می خواهم دوستانه به جریان اصالح طلبی تذکر بدهم که با اتفاقات، قانونی برخورد کنند و در چارچوب 
انقالب قرار بگیرند؛ چون برای شان واقعا متاسف شدم. آنها دارند راهی را می روند که خیلی از سازمان ها 
در گذشته رفتند و اکنون همه به بن بست رسیده اند.اسدا...بادامچیان افزود: مردم می بینند که شما 
اصالح طلبان از جشن بزرگ غدیر خوشحال نمی شــوید یا حضور »پوتین« و »اردوغان« در تهران که 

موجب تقویت قدرت منطقه ای ایران است را منفی می خوانید. مردم شما را شناخته اند.

اتهام جدید آمریکا به ایران درباره قاچاق انسان
فارس: وزارت خارجه آمریکا در گزارش ساالنه خود درباره »قاچاق انسان« بار دیگر نام ایران را در جمع 
کشورهای »سطح سوم« که ادعا می شــود کمترین اقدام را برای مبارزه با این معضل انجام می دهند، 
حفظ کرد. در بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است ادعا شده است: »حکومت ایران، مالک های 
حداقلی الزم برای حذف قاچاق انسان را برآورده نمی کند و حتی با در نظر گرفتن آثار احتمالی بیماری 
همه گیر کووید-1۹ بر توانایی مقابله با این پدیده، تالش های قابل توجهی در این زمینه انجام نمی دهد. 

به همین دلیل ایران در سطح سوم باقی می ماند.«

کافه سیاست

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواضع 
این کشــور دربــاره مذاکرات احیــای توافق 
هسته ای را تشریح و دیدگاه آمریکا برای وجود 
ضرب االجل در به نتیجه رســاندن مذاکرات 
وین را تبیین کرد.به گزارش وبگاه وزارت امور 
خارجه آمریکا، ند پرایس، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه این کشور در یک  کنفرانس خبری 
در پاســخ به این ســوال که آیا ضرب االجل 
مشــخصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات 
احیای توافق هسته ای وجود دارد یا نه، گفت: 
ضرب االجل وجود دارد و آن موقعی است که 
توافقی که االن چند ماه است روی میز است، 
توافقی که با حســن نیت و با جزئیات دقیق 
توسط آمریکا و به همراه متحدان اروپایی ما 
و روسیه و چین مذاکره شد، دیگر در راستای 
منافع ملی ما نباشــد.پرایس دربــاره توافق 
هسته ای اظهار کرد: ارزیابی آمریکا بر اساس 
اطالعــات جامعه اطالعاتی آمریــکا، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و متحدان و شرکای 
آمریکا در سراسر جهان، آمریکا را در مقایسه با 
وضع فعلی امور، »در موقعیت بهتری در قبال 
چالش های ناشی  از برنامه هسته ای ایران« 
قرار می دهد.وی با  بیان این که پس از خروج 
دولت قبلی آمریکا از توافق هسته ای در سال 
201۸، در برنامه  هسته ای ایران فعالیت هایی 
انجام شده است که در برجام]توافق هسته ای[ 
ممنوع بود، مدعی شد که زمان گریز هسته ای 
ایران به چند هفته یا کمتر از آن رسیده و این 
»وضعیتی غیرقابل قبول« است.سخنگوی 
وزارت امور خارجــه آمریکا با تاکیــد بر این 
که آمریکا هنوز به دنبال این اســت که ببیند 
ایران پــای بندی به برجام را از ســر می گیرد 
یا نه، گفــت: اگر ایران به وضوح نشــان دهد 
که قصدی بــرای انجام دادن ایــن کار ندارد، 
ما مســیر دیگری در پیــش خواهیم گرفت.

پرایس مدعی شد: ایران این سیگنال را به ما 
و به بقیه جهان می فرستد که هیچ تمایلی به 
بازگشت دوجانبه به پای بندی به برجام ندارد.

ی  لت ها تقبیح دخا با  ی  ...خامنه ا آیت ا حضرت 
مواضع  منطقه،  ی  یا قضا در  صهیونیستی  رژیم 
اخیر رییس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها را 

تحسین برانگیز خواندند

بین الملل

عکس: ایسنا
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مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان می گوید وضعیت برقی هم چندان 

مساعد نیست، لطفا در مصرف برق صرفه جویی و مالحظه بفرمایید؛

شب های نه چندان روشن!
مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند تا تابستان بدون خاموشی را سپری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اصفهان؛ کریمی مدیر عامل شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان با بیان اینکه واحد های بخاری نیروگاه اصفهان با بیشترین توان در مدار تولید هستند، گفت: 
با افزایش دمای هوا و اجرای تعمیرات اضطراری نیروگاه های اصفهان و گازی هسا شهروندان در 

مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف، صرفه جویی کنند.
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان متشــکل از نیروگاه حرارتی اصفهان در جنوب غربی اصفهان و 
نیروگاه گازی هسا با مجموع ظرفیت اسمی ۹۹۲ مگاوات، توانایی تولید مقدار معادل برق مورد نیاز 

کالن شهر اصفهان در بیشتر فصول را دارد.

استقبال کشاورزان برای خودکفایی در محصول راهبردی؛

شکسته شدن رکورد خرید تضمینی گندم در اصفهان
از ابتدای خردادماه با خرید ۳۲ هزار و ۵۲۶ تن گندم از کشاورزان اصفهانی، ارزش وزنی این گندم ها 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، صد درصد رشد داشته است.
 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه ارزش ریالی گندم های خریداری شده در این 
مدت سه هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال بوده، گفت: چهار هزار و ۲۱۴ کشاورز این گندم ها را در قالب هفت 

هزار و ۸۶۹ محموله به این اداره کل تحویل دادند.
محســن ضیایی افزود: تاکنون ۳۰ هــزار و ۵۰۰ تن از گندم های خریداری شــده به ســیلو های 
دولتی و کارخانه های آرد ســازی منتقل شــده اند.وی افزود: ارزش وزنی گندم خریداری شــده 
از کشــاورزان اصفهانی نســبت به مدت زمان مشــابه ســال گذشــته صددرصد افزایش داشته 
که نشــان دهنده اســتقبال کشــاورزان از خرید تضمینی گندم اســت.مدیرکل غلــه و خدمات 
بازرگانی اســتان اصفهان گفت: بیشــترین خریــد در مناطق شــرقی اصفهان شــامل جرقویه، 
 هرند، زیار و ورزنه و اوج  شهرســتان ســمیرم اســت و پیش بینی می شــود در روز هــای آینده

 به غرب استان برسد.
ابتدای سال جاری هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ریال 

تعیین کرد؛ این رقم سال گذشته معادل ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بود.

در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکا

موسوی الرگانی: آقای آمریکا و اروپا،  با خروج از 
»برجام«میلیاردها دالر به ایران زیان زدید

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در واکنش به اظهارات اخیر طرف های 
اروپایی و آمریکایی درباره برجام گفت: با خروج از برجام میلیاردها دالر به ایران زیان زدید، حال که 

نفت الزم هستید، می فرمایید ایران باید به برجام برگردد؟
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
 » آقای آمریکا و اروپا!  با خروج از»برجام« میلیاردهــا دالر به ایران زیان زدید، حال که نفت الزمید

 می فرمایید ایران باید! به  برجــام برگردد!  چه بایدی؟ لطف یکطرفه موجب وظیفه اســت.  فعال 
خسارات را جبران و تضمین کنید که هوایی نمی شوید تا ببینیم بعد چه می شود !«

به گزارش ایسنا، اخیرا ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک  کنفرانس خبری درباره 
توافق هسته ای گفت، ارزیابی آمریکا بر اساس اطالعات جامعه اطالعاتی آمریکا، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و متحدان و شرکای آمریکا در سراسر جهان، آمریکا را در مقایسه با وضع فعلی امور، »در 

موقعیت بهتری در قبال چالش های ناشی  از برنامه هسته ای ایران« قرار می دهد

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان می گوید بیشتر از یک ماه است که بازار خودرو راکد مانده  و در سکون و سکوت به سر می برد؛

بازار ِ بی حِس خودرو

سال ۱۳۹۷ به دالیلی که قطعا مهم ترین  نفیسه زمانی نژاد
آن تحریم ها و مدیریــت منابع ارزی بود، 
واردات برخــی از کاالها مانند خودرو ممنوع اعالم شــد کــه پایان آن 
اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بود. در ســال های ممنوعیت، عده ای معتقد به 
تمدید این شــرایط و برخی دیگر هم مخالف ادامه ممنوعیت واردات 
خودرو بوده اند. با این توجیه که واردنشــدن خودرو به کشــور به کمبود 
عرضه و درنتیجه گرانــی این کاال انجامیده، ضمــن آنکه رقابت کاالی 
داخلی هم با اجناس خارجــی برای بهبود کیفیت از بین رفته اســت. 
به طوری که در ســال های ممنوعیت، به دلیل کمبود این کاال در کشور، 
قیمت انواع خودروها از داخلی تا مونتاژی و خارجی همگی با افزایش 
همراه بوده است.اما واردات خودرو چه تاثیری بر بازار خودروی کشور 
می گذارد؟ آیا ایــن اقدام به تعادل بــازار و کاهــش قیمت ها خواهد 
انجامید؟ آیا میزان واردات به اندازه ای است که هر متقاضی امکان خرید 
آن را داشته باشد؟ موضوع دیگر آن اســت که بازار داخل چه واکنشی 

نسبت به آزادسازی واردات خودرو نشان داده است؟
مهدی دادفــر در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنــا، اظهار می کنــد: مصوبه 
ساماندهی بازار خودرو از مجلس قبل مطرح شد؛ در آن زمان به دنبال 
آن بودند که صنعت و بازار خودرو را از نگاه مشــتری ساماندهی کنند، 

به طوری که توجه اصلی به آنچه مردم می خواهند، معطوف بود.
وی ادامه می دهد: از سال ۱۳۹۷ این طرح در رفت وآمد است؛ آخرین 
رفت و آمد این طرح نیز بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی 
بود که ماده چهار آن اصالح شــد. پیش از این در ماده چهار این قانون 
ذکر شده بود همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به ازای صادرات 
خودرو، قطعات آن یا سایر کاالها و خدمات انواع صنایع نیرو محرکه، 

نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خــودرو می گوید: در ادامه شــورای نظارت 
بر اجرای سیاســت های کلی نظام بــر این موضوع ایــراد گرفت که با 
سیاست های کلی نظام مغایر است و ســپس این مصوبه وارد مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام شــد. در این مجمع این ماده از قانون مورد 
ایراد قرار گرفت. مجمع پس از این ماجرا به این قانون توجه بیشتری 
کرده و متوجه شد این قانون در شکل پیشــین آن، انحصار در انحصار 
برای برخی واردکنندگان خودرو ایجاد می کند. دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو می گوید: بازار خودرو پیش از این از اخبار واردات تاثیر می گرفت 
اما اکنون دیگر نسبت به این اخبار واکنشی نشان نمی دهد. اثرگذاری 
خبر در موضوع واردات به شــدت کاهش یافته است؛ مصرف کننده یا 
تقاضاکننده منتظر عملیات اجرایی توسط دولت است و تا زمانی که این 

اتفاق نیفتد، بازار واکنشی نسبت به اخبار واردات خودرو نخواهد داشت.

بازار خودرو راکد است
همچنین علیرضا جلوانی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان 
با اشاره به اینکه هنوز واردات خودرو در بالتکلیفی قرار دارد به خبرنگار 
ایمنا می گوید: به دلیل انتظاری که متقاضیان خودرو نسبت به واردات 
این کاال پیدا کرده اند ،خریدوفروشی انجام نمی گیرد و بازار کساد است.

وی تصریح می کند: بنابراین تاکنون، تاثیر خبر آزاد شدن واردات خودرو 
بر این بازار، رکود و البته کاهش نســبی قیمت ها بوده است زیرا مردم 
منتظر ورود خودروی خارجــی و خرید آن ها هســتند. به عالوه بحث 
مذاکرات در میان بوده و این مورد هم یکی از عوامل بالتکلیفی بازار شده 
است. رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان اظهار می کند: اما 
دلیل دیگر برای رکود بازار، قرعه کشی هایی است که برای عرضه خودرو 
انجام می گیرد و متقاضیان با این امیدواری که شــانس برنده شدن را 
دارند از خرید در بازار آزاد منصرف می شوند. بنابراین سه عامل مذاکرات، 
قرعه کشی ها و واردات خودرو درحال حاضر، بازار را به حالت بالتکلیف 

و در رکود برده است.
جلوانی خاطرنشــان می کند: قطعا واردات خودرو بــر قیمت این کاال 
تاثیرگذار است زیرا عرضه افزایش پیدا می کند؛ اما به میزان خودروی 
وارداتی و مدل و قیمت آن ها هم بستگی دارد. اینکه آیا خودرو به قدری 
وارد می شود که پاسخ گوی تقاضای داخل باشد و آیا با قیمتی خواهد 

بود که متقاضی امکان خرید داشته باشد؟
وی تصریح می کند: در آن زمان خودروهای داخل هم متاثر از این شرایط 
شده و با کاهش قیمت مواجه می شود، اگرچه هم اکنون که فقط بحث 

واردات پیش آمده تاثیر بر قیمت خودروهای داخل داشته است.
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان درمــورد تاثیر واردات 
خودرو بر کیفیت خودروهای داخل می گوید: وقتی خودروی خارجی 
باکیفیت باال وارد کشور شود خودروســاز داخلی برای آنکه تولیداتش 
بدون مشتری نباشــد و از صحنه رقابت عقب نماند مجبور به افزایش 

کیفیت خودرو است وگرنه با ضربه ای بزرگ روبه رو خواهد بود.
جلوانی تاکید می کند: بیشتر از یک ماه است که بنا بر موارد اشاره شده و 
همچنین شرایط اقتصادی و قدرت پایین مالی مردم، بازار خودرو راکد 
است، فقط متقاضیانی که خودرو را برای مصرف واقعی نیاز داشته باشند 
خرید می کنند وگرنه درخواســت از سوی واسطه ها برای خرید خودرو 
به قصد سرمایه گذاری و یا احتکار به کمترین میزان خود رسیده است، 

ضمن آنکه قیمت ها هم گنجایش افزایش بیشتر ندارد.

معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری اصفهان 
گفت: تا به امروز بیش از هزاران میلیارد تومان برای 
طرح قطار سریع الســیر اصفهان-تهران هزینه شده 
و اینکه بخواهیم این پروژه را تعطیل کنیم، تمام این 
هزینه ها از بین می رود. مهران زینلیان در گفت وگو با 
ایسنا درباره اهمیت اجرا و تکمیل پروژه قطار سریع 
الســیر اصفهان-تهران، اظهار کرد: این طرح از چند 
جهت جزو اولویت های کشــور است؛ نخست اینکه 
اصفهان در مدیریت بحران استان معین تهران است 

و اتصال تهران به اصفهان با قطار سریع الســیر و کم 
کردن این فاصله، می تواند بســیاری از مشــکالت 
جمعیتی و به نوعی تمرکز جمعیتی پایتخت را مرتفع 
کند و می تواند بار جمعیتی تهــران را به قم، اصفهان 
و شهرهای میانی و در ادامه به شیراز و جنوب کشور 
انتقال دهــد. وی، دومین دلیل اهمیــت این پروژه 
را بحث انتقال تکنولوژی دانســت و گفــت: اکنون 
کشورهای دیگر با شــدت به دنبال تکنولوژی قطار 
سریع السیر هستند و بســیاری از کشورهایی که از 
ایران عقب بودند در این مسیر از ما پیشی گرفته اند، 
بنابراین احداث قطار سریع السیر و ورود این تکنولوژی 
به داخل کشــور در نهایت منجر به توسعه و گسترش 

آن می شود، همچنین ورود این تکنولوژی در شرایط 
فعلی تحریم می تواند جایگزین حمل و نقل هوایی 
کشور شود.  وی به ســومین دلیل اهمیت این طرح 
اشــاره کرد و افزود: اصفهان در جریان اصلی حمل و 
نقل کشور از شمال تا جنوب قرار گرفته و اگر قرار باشد 
فردی از مشهد به اهواز برود باید از مسیر اصفهان عبور 
کند، بنابراین این تکنولوژی به تسریع و تسهیل حمل 
و نقل جاده ای کمک می کنــد. زینلیان تصریح کرد: 
پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران دارای چندین 
تونل و پل است و به نوعی بسیاری از زیرساخت های 
آن ساخته شده و اگر بخواهیم این طرح را رها کنیم، 

تمام هزینه ها از بین می رود.

 معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد 
که  تعطیلی پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران باعث خسارت ملی می شود؛

سه گانه اثبات اهمیت یک طرح ملی

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی
 کشاورزان استان اصفهان:

رای دیوان عدالت اداری 
در خصوص پروژه بن-
بروجن الزم االجراست

خبر روز

میزان اقساط وام ودیعه مسکن کاهش می یابد
مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: میزان اقساط ودیعه مسکن به ویژه در تسهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی، کاهش می یابد. پروانه اصالنی اظهار کرد: در تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، 
بازپرداخت پنج ساله به صورت اصل و صورت باید انجام شود که اقساط آن، ماهیانه ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان می شود، اما در بسته جدید حمایتی دولت، شرایط به گونه ای شده که تنها سود 
تسهیالت پرداخت خواهد شد. وی افزود: در این شرایط میزان اقساط به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان کاهش می یابد و  بازپرداخت اصل مبلغ ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد. متقاضی 
و مستاجر از سیستم بانکی قرص می گیرد و تا پایان سال قرض را برمی گرداند. اولویت بندی 
متقاضیان هم باید طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی باشد؛ خانواده های کم درآمد و دهک های 
پایین و خانوار هایی که سه فرزند به باال دارند و زوج های جوان از سوی سایت طرح های حمایتی 
ورزات راه و شهرسازی به بانک ها ابالغ  می شــود. هفته گذشته بسته جدید حمایتی دولت در 

قالب حمایت از مستاجران در هیئت دولت به تصویب رسید.

افزایش عرضه نفت ایران به ونزوئال
عرضه نفت ایران بــه ونزوئال افزایش یافتــه تا این کشــور بتواند از آن بــرای تقویت ظرفیت 

پاالیشگاهی خود استفاده کرده و نفت تولید داخل خود را صادر کند.
به نقل از رویترز، ایران عرضــه نفت خام به ونزوئال را افزایش می دهد تا این کشــور از آن برای 
تقویت بهره وری پاالیشگاه های فرسوده خود استفاده کرده و نفت داخلی خود را برای صادرات 

کنار بگذارد.
این دو کشور که هر دو تحت تحریم های آمریکا قرار دارند، همکاری خود در زمینه انرژی را طی 
سال های اخیر تقویت کرده اند. نفت خام سنگین ونزوئال در ازای بنزین، میعانات گازی، قطعات 

پاالیشگاهی و کمک های فنی ایران معامله می شود.
شرکت نفت دولتی ونزوئال قرار اســت در این ماه ۴ میلیون بشــکه نفت خام سنگین ایران را 

دریافت کند، یعنی باالتر از ۱.۰۷ میلیون بشکه ای که در ماه گذشته وارد شده بود.
ونزوئال نفت خام ایران را در تاسیساتی که مناسب با این درجه از نفت است، پاالیش کرده و تولید 
سوخت خود را افزایش می دهد. به این ترتیب نفت ایران باعث می شود ونزوئال بتواند درجات 

سبک نفتی خود را برای ترکیب با درجات سنگین و همچنین برای صادرات کنار بگذارد.
واردات نفت از ایران به ونزوئال کمک می کند ذخایر نفت »مــری«، نفت قابل صادرات خود را 
که مورد عالقه پاالیشگاه های آسیایی اســت، افزایش دهد. ونزوئال همچنین ماهانه حدود ۲ 
میلیون بشکه میعانات گازی ایران را وارد می کند که به تقویت تولید درجات نفتی قابل صادرات 

این کشور کمک خواهد کرد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تمدید نمی شود
 سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تمدید نخواهد شد.
 ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقــی و صاحبان درآمد امالک 
اجاری است که به دلیل مصادف شدن آن با روز تعطیل )جمعه(، براساس قانون روز شنبه یکم 
مردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص مذکور خواهد بود و از آنجا که هیچ مجوزی برای 

تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
شــایان ذکر اســت، برخورداری از هر نوع تســهیالت و معافیت های مالیاتی منوط به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، بنابراین فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از 
مشوق های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه 
)یکم مردادماه( ســال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی  خدمات الکترونیک 

سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی   my.tax.gov.ir ارسال کنند.

با مسئولان

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی شهر اصفهان در رابطه با انتشــار اخباری مبنی بر قیمت ۴۵۰ هزارتومانی پرس چهار نفره کله پاچه گفت: قیمت ها در 
شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، احتماال این نرخ ارائه شده مربوط به تهران بوده اما در اصفهان قیمت کله پاچه برای چهار نفر، بیش از ۲۸۰ هزار تومان 
نیست. علی میزبانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پرس چهار نفره کله پاچه در اصفهان با بهترین کیفیت، نهایتا تا ۲۸۰ هزار تومان است که هر پرس ۷۰ 
هزار تومان می شود. وی در رابطه با انتشــار اخباری مبنی بر قیمت ۴۵۰ هزارتومانی پرس چهار نفره اظهار کرد: قیمت ها در شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت 
است، احتماال این نرخ ارائه شده مربوط به تهران بوده اما در اصفهان قیمت کله پاچه برای چهار نفر، بیشتر از ۲۸۰ هزار تومان نیست. رییس اتحادیه آش، حلیم، 
کباب و بریانی شهر اصفهان اضافه کرد: جدای از شــرایط اقتصادی مردم، اکنون که در فصل تابســتان قرار داریم به دلیل گرمای هوا استقبال از خرید کله پاچه 
نمی شود و طبیعتا قیمت ها هم ارزان تر است. میزبانی یادآور شد: براساس میزان عرضه و تقاضای این ماده غذایی که در زمان هایی چون ماه رمضان یا فصول سرد 
بیشتر می شود، ممکن است نرخ ها تا حدودی نوسان پیدا کند اما درمجموع، قیمت کله پاچه طبخ شده نسبت به سال گذشته ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رییس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی شهر اصفهان:

پرس 4 نفره کله پاچه در اصفهان 280 هزار تومان است

برداشت خوشه های طالیی 
در همدان  

سطح زیر کشــت امســال گندم استان 
همدان ۴۳۶ هزار هکتار بــوده که از این 
میزان، ۳۶۵ هزار هکتار بــه گندم دیم و 
۷۱ هــزار هکتار به گندم آبــی اختصاص 
دارد. در حال حاضــر  از ۴۳۶ هزار هکتار 
ســطح زیر کشت گندم امســال همدان 
۳۲۹ هزار هکتار شامل ۲۵۸ هزار از سطح 
زیر کشــت گندم دیم و ۷۱ هزار هکتار از 
سطح زیر کشــت گندم آبی استان قابل 

برداشت است.

وز عکس ر

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم است که 
انتقال آب بن بروجن عملیاتی شود، گفت: رای 
دیوان عدالت اداری الزم االجراســت، مسئوالن 
و نمایندگان اســتان اصفهان باید پای این کار 
بایستند تا این پروژه عملیاتی نشود. احمدرضا 
جعفری در گفت وگو بــا خبرنــگار ایمنا اظهار 
کرد: وزارت نیرو مصمم است که انتقال آب بن 
بروجن عملیاتی شود. رای دیوان عدالت اداری 
الزم االجراســت و باید مســئوالن و نمایندگان 
استان اصفهان پای این کار بایستند تا این پروژه 
عملیاتی نشود.وی افزود: هر گونه پمپاژ و انتقال 
آب غیر قانونی است و آب باید مسیر ثقلی خود 
را طی کند. اگر قرار است آبی از حوضه آبریز زاینده 
رود به سایر مناطق کشور انتقال یابد، منبع آن باید 
مشخص باشد.عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اســتان اصفهان تاکید کرد: ما حتی 
با انتقال آب تونل گالب نیز مخالف هستیم زیرا 
منبع تامین آن مشخص نیست.جعفری اضافه 
کرد: تونل انتقال آب به یزد در حالی اجرایی شد 
که منبعی برای تامین آب آن مشخص نبود، از 
همان زمان خشکسالی در اصفهان آغاز و هر روز 
وضعیت اصفهان وخیم تر شد.وی تصریح کرد: 
هر مترمکعب از آبی که وارد حوضه آبریز زاینده 
رود نشده و به سایر مناطق انتقال می یابد معادل 
سه متر مکعب به این حوضه آسیب وارد می کند 
زیرا جاری شــدن آب منجر به پر شدن چاه ها 
و منابع آب زیر زمینی می شــد؛ اما اکنون حتی 
چاه های کشــاورزی اصفهان نیز خشک شده 
است. به گزارش ایمنا، رای شعبه چهارم دیوان 
عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی و 
در خواست ابطال رای قاضی نوریان در خصوص 
ممنوعیت هرگونه بهره بــرداری جدید بر روی 
حوزه زاینده رود در کمسیون آب های زیر زمینی 
اســتان اصفهان بنا به درخواست آب منطقه ای 
چهارمحال بختیاری و… وارد رسیدگی شد و در 

این خصوص رای قطعی صادر کرد.

عکس: ایسنا



مفاد آراء
4/169 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 24529 - 1396/11/15 هيات سوم خانم مهری حاتمی جونی  به 
شناسنامه شــماره 8  کدملي 1290084807  صادره اصفهان فرزند محمد   در  ششدانگ 
يکباب خانه مسکونی به مساحت 110 متر مربع پالک شــماره  990 فرعی از 36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مهری حاتمی جونی 

بموجب سند 20445 مورخ 86/6/19 دفتر 105 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/30

م الف: 1346432  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/170 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000067 مــورخ 1401/02/21خانم مرضيه 
نجاری ريزی فرزند حسن  نسبت به سه دانگ  مشــاع از ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 136/86 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
2- راي شماره 140160302015000068 مورخ 1401/02/21 آقای حميدرضا 
محمدی فر فرزند محمود  نسبت به سه دانگ  مشــاع از ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 136/86 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول :  1401/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/30

م الف: 1344684 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

4/171 آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 1096- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شاه 
حيدري فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 5 صادره از گلپايگان در ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی به مساحت 140377.65 مترمربع مجزی شده از  پالک 49 اصلي واقع 

در بخش4  محرز گرديده است.
2- رای شماره 1024- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي جمعيت هالل احمر 
شهرستان گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 1104.21 مترمربع مجزی 

شده از  پالک 13 فرعي از 25 اصلي  واقع در بخش3  محرز گرديده است.
3- رای شــماره1097- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي موقوفه ميرزا يحيي 
خان و ميرزا محمدعلي خــان وميرزا ابراهيم خان در ششــدانگ عرصه يک باب 
ساختمان به مســاحت 32961.32 مترمربع مجزی شده از پالک  4 اصلي واقع در 

بخش3 محرز گرديده است.
4- رای شماره207- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه کروبي 
فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه 645 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 126.04 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعي از 1749 اصلي   واقع در 
بخش1 خريداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی جابری محرز گرديده است.

5- راي شماره937و 936 و 935 و 934 و 933 و 932 - تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانمها ســهيال سهيلي فرزند مصطفي بشــماره شناسنامه 5836 صادره 
ازتهران در سه چهارم دانگ مشاع و رضوان سهيلي فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 
354 صادره ازگلپايگان درسه چهارم دانگ مشاع و مرضيه سهيلي فرزند مصطفي 
بشماره شناسنامه 164 صادره ازگلپايگان درسه چهارم دانگ مشاع و راضيه سهيلي 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 120 صادره از گلپايگان در سه چهارم دانگ مشاع و 
آقايان محمدرضا سهيلي فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 419 صادره از گلپايگان 
در يک دانگ و يک دوم دانگ مشــاع و عليرضا ســهيلي فرزند مصطفي بشماره 
شناســنامه 190 صادره از خمين در يک دانگ و يک دوم دانگ مشاع از ششدانگ 
 ســاختمان به اســتثناء بها ثمنيه اعيانی که متعلق به خانم بتول شجاعی محالتی 
می باشد به مساحت 29.84 مترمربع مجزی شده از پالک1 فرعي از 2911 اصلي 

واقع دربخش1 محرزگرديده است.
6- رای شــماره 716 و 717- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
طيباتي فرزند حسين بشماره شناسنامه 76 صادره از گلپايگان درپنج دانگ مشاع و 
خانم شوکت بخشايش فرزند محمد بشماره شناسنامه 655 صادره از تهران در يک 
دانگ مشاع از ششدانگ يک ساختمان به مساحت 799.67 مترمربع مجزی شده از 

پالک 2080 فرعي از 4 اصلي واقع دربخش4  محرز گرديده است.
7- راي شــماره 703 و 704- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقايان احمد 
اميدواري فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 411 صادره ازگلپايگان در دو دانگ 
و هشتصد و سی و دو هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشاع و مرتضي اميدواري فرزند 
محمدجواد بشماره شناسنامه 46 صادره ازگلپايگان در سه دانگ و هشتصد و هفتاد و 
سه  هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت 
10496.62 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعي از1763  اصلي  واقع در بخش 

1 محرز گرديده است.
8- رای شماره1093 و 1094 و 1095- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
زهرا مردانشاهي فرزند مهدي بشماره شناسنامه 55 صادره ازگلپايگان در يک دانگ 
و سی و پنج شصت و يکم دانگ مشاع  و اميد مردانشاهي فرزند محمدباقر بشماره 
شناسنامه 17349 صادره از تهران در دو دانگ و چهل شصت و يکم دانگ مشاع و 
آقاي محمدباقر مردانشاهي فرزند رضا بشماره شناسنامه 478 صادره از گلپايگان 
در يک دانگ و  چهل و هفت شــصت و يکم دانگ مشــاع  از ششدانگ ساختمان 
به مســاحت 560.63 مترمربع مجزی شــده از پالک 348  فرعي از 3  اصلي واقع 

دربخش2  محرز گرديده است.
9- راي شماره 1098- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه موسوي 
فرزند سيدمقتدي بشماره شناسنامه 256 صادره از فريدونشهر درششدانگ ساختمان 

به مساحت 139.71 مترمربع مجزی شده از پالک 1581 فرعي از 3 اصلي  واقع در 
بخش2  محرز گرديده است.

10- رای شماره 1105- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد حسين 
شفيعي فرزند علي بشماره شناسنامه 5 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 248.55 مترمربع مجی شده از پالک555 فرعي از8 اصلي واقع در بخش2  

محرز گرديده است.
11- رای شماره927 و 928- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا 
محمدي راد فرزند درويش بشماره شناسنامه 478 صادره از خوانسار در چهار دانگ 
مشاع و خانم ســعيده دليري فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 673 صادره از 
گلپايگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه به مساحت 30.42 مترمربع مجزی 

شده از پالک7 فرعي از3004 اصلي واقع دربخش1محرز گرديده است.
12- رای شــماره 1007- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر ثمري 
فرزند محمدحســين بشــماره شناســنامه 1210042517 صادره از گلپايگان در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 231.63 مترمربع مجزی شده از پالک 2552 اصلي 

واقع دربخش1 محرز گرديده است.
13- رای شماره 1106- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله وکيل 
باشي فرزند علي بشماره شناســنامه 47 صادره از مرکزي در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 293.61 مترمربع مجزی شــده از پالک831  فرعي از1  اصلي واقع در 

بخش2 محرز گرديده است.
14- رای شــماره1107- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سيده سمانه 
بطحائي فرزند سيد جواد بشماره شناســنامه 786 صادره ازگلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 124.17 مترمربع مجزی شده از پالک 545 فرعي از 6 اصلي 

واقع در بخش4 محرز گرديده است.
15- رای شماره 923- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي يزدانپرست 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 39 صادره از خوانسار در ششدانگ مغازه به مساحت 
59.29 مترمربع مجزی شــده از پالک11 فرعي از3  اصلي واقع در بخش1  محرز 

گرديده است.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/30

م الف: 1345790 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
فقدان سند مالکیت

4/172 شــماره نامه: 140185602024003754- 1401/04/11 نظر به اينکه 
به موجب ســند انتقال قطعی 38108  مورخ 1392/11/06 دفترخانه اسناد رسمی 
101 اصفهان ششدانگ ســند مالکيت شــماره پالک 620 فرعی از 4500 اصلی  
واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحــه 23 دفتر 1401 امالک به شــماره 
ثبت 261888 و شــماره چاپی تک برگی 655139 سری د ســال 91 به نام خانم 
فاطمه رياضی سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد که به موجب دستور شماره 
140005802002000550 مــورخ 1400/11/25 صادره از اداره اجرای اســناد 
ذمه ای )شــعبه مهريه( اصفهان به نفع خانم محبوبه رياضی بازداشــت می باشد 
ليکن طبق گواهی انحصار وراثــت 9909976901203281 مورخ 1399/12/16 
شورای حل اختالف شــعبه 57 حقوقی اصفهان نامبرده فوت نموده و وراث حين 
الفوتش عبارتند از اکبر اســکندری زوج و ايرج و محمدرضــا و حميدرضا و علی و 
عبدالرضا و رحمان و معصومه و مريم و زهرا که شهرت همگی اسکندری فرزندان 
متوفی می باشــند ســپس خانم مريم اســکندری به موجب وکالتنامه به شماره 
15016 مورخ 1401/01/25 دفترخانه اسناد رســمی 426 اصفهان از طرف خانم 
معصومه اسکندری و به موجب وکالتنامه به شــماره 15019 مورخ 1401/01/27 
دفترخانه اسناد رسمی 426 اصفهان از طرف خانم زهرا اسکندری با ارائه درخواست 
1401/009648 مورخ 1401/03/29 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضاء شــهود آن ذيل شــماره يکتای 140102155909000171 و رمز تصديق 
537633 و شــماره ترتيب 42013 مورخ 1401/02/12 به گواهی دفترخانه اسناد 
رسمی  133 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 

يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1352894 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

 4/173 شــماره نامه: 140185602024003983- 1401/04/18  نظر به اينکه 
شش دانگ ســند مالکيت شــماره پالک 26 فرعی از 2418 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به شــماره صفحه 254 دفتر 1174 ا مالک به شماره ثبت 217428 و 
شــماره چاپی دفترچه ای 329676 به نام آقای علی غفرالهی سابقه ثبت و صدور 
سند مالکيت دارد ســپس به موجب ســند 61052 مورخ 1385/09/28 دفترخانه 
اسناد رســمی 71 اصفهان ششــدانگ پالک مذکور به خانم اقدس حاج حيدری 
ورنوســفادرانی انتقال قطعی گرديد اعالم می دارد خانم اقــدس حاجی حيدری 
ورنوســفادرانی با ارائه درخواســت 1295 مورخ 1401/04/11 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتای  140102150179000125 
و رمز تصديق 782583 و شــماره ترتيب 61789  مورخ 1401/03/31 به گواهی 
دفترخانه اســناد رســمی 17 اصفهان رسيده است مدعی اســت که سند مالکيت 
دفترچه ای مزبور  به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1353151 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تعیین وقت افراز

4/174 نظر به اينکه خانم فاطمه اکبری حســين آبادی مالک مشاع از ششدانگ 
پالک 1684/1 به طرفيت آقای سيف اله هادی سيچانی باستناد قانون و آئين نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک فوق 
را نموده و آقای سيف اله هادی ســيچانی مجهول المکان می باشد، لذا بدينوسيله 
به اطالع می رساند روز شنبه مورخ 1401/05/22 ساعت 9 صبح، خواهان به اتفاق 
نماينده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد، لذا جهت 
تنظيم صورت مجلس و امضای آن در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شــويد. 
 عدم حضور خواندگان مانع از رســيدگی نخواهد گرديــد. م الف: 1352047 

مهدی شبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تعیین وقت افراز

4/175 نظر به اينکه آقای يداله هادی سيچانی و خانم فاطمه اکبری حسين آبادی  
مالکين مشاع از ششدانگ پالک 1684 به طرفيت آقای سيف اله هادی سيچانی و 
خانم الهه زمانی باستناد قانون و آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک فوق را نموده و آقای سيف اله هادی سيچانی و 
خانم الهه زمانی  مجهول المکان می باشند، لذا بدينوسيله به اطالع می رساند روز 
شنبه مورخ 1401/05/22 ساعت 9 صبح، خواهان به اتفاق نماينده و مهندس ثبت 
در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد، لذا جهت تنظيم صورت مجلس و 
امضای آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شويد. عدم حضور خواندگان مانع از 
رسيدگی نخواهد گرديد. م الف: 1352050 مهدی شبان مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان 
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تابستان دل انگیز در برف انبار
خنک شوید!

ایرانگردی

شهربرف انبار یکی از شهــرهای شهرستان فریدونشــهر 
می باشدکه این شهــرستان ازتوابع استان اصفهان از 
جانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن واز جانب 
شـمال غرب وغرب به لـرستان و از طرف جنـوب غرب 
به خوزستان واز جنــــوب به چــهارمـحال بختیاری 
محدود می شود. شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر 
جاده آســـفالته داران به فریدونشـــهر واقع شــــده 
است. این شهر با فاصله 15 کیلومتری از مرکز شهرستان 
و 150 کیلومتری از مرکز اســتان واقع شده است. نام 
شــهر برف انبار برگرفته از نام دهستان برف انبار که یکی 
از دهستانهای ناحیه شمال شرقی شهرستان فریدونشهر 
بود، می باشد. این شــــهر از دو مرکز روستایی خمسلو 
وسنگباران تشکیل شده. ســاکنین محله خمسلو از 
اقـوام ترک هستند و به زبان ترکی حرف می زنند و البته 
به زبان فارسی تسلط کامل دارند. چــــندین خانوار 
غیربومی ساکن در محـــله خمسلو که از پشتکوه به این 

محله مهاجرت کرده اند، به زبان لری صحبت می کنند. 
ساکنین محله سنگباران درگذشـــته ارمنی بوده اند 
که بتدریج این طبقه اجتماعی بــه اصفهان مهاجرت 
کرده و مسلمانان جایگزین آنها شــده اند. به همین 
خاطر زبان آنها نیز در بدو امــر ارمنی بوده است و پس 
از مـهاجرت آنان، ساکنین جایگزین از زبان محلی که 
عمدتًا لری و ترکی است، بهره می گیرند. دین ساکنین 
هردو محـــله اسالم و مذهـــب آنان شــیعه است 
و نسبت به مراسم مذهبی همانــند سایر روستاهای 
منطقه دارای اعتقادات محکم هســتند. تاریخچه و 
ویژگیهای شهر منطقه فریدن و فریدونشهـــــردارای 

سابقـــه تاریخی طــوالنی است و نام باستانی فریدن 
در ارمنه قدیم پرتیکان بوده است، بطـــــوریکه بنای 
قـــریه شاهپورآباد را به شاهپــور دوم ساسانی نسبت 

می دهند و آثار قدیم درآن زیاد یافت شده است.
ویژگیهای طبیعی وآب وهوایی برف انبار، چشــمه های 
جوشـــان، آب های روان، جویبارها، ارتفاعات سرسبز 
وآب و هوای مناسب برای دامـــــداری و وجـــــود 
گیاهان مرتعی از مهمتـــــرین عــوامــل پیــدایش 
آبادی های منطقه بشمار می آید. گفتنی است سرسختی 
طبیعت و ارتفــــاعات نیــز عــامــــل مهم در جهت 
امنیت آن و تداوم تاریخی مراکـــــز مذکور است. برف 

انبار نیز از این قاعده مستثنی نیست. وجوداراضی نسبتًا 
مسطح وحاصلخیـز، نهرهای متعدد در میــان آنها، خاک 
مساعــد برای توسعــــه کشت از جمله عوامل اصلی 
پیـــدایش شهـــر و در مسیراصلی ارتباطی قــرارداشتن 
از عمده عوامل توسعه آن بشــمار می آید. شهر برف انبار 
تابستانی بسیار زیبا وآب وهوایی خنک دارد و در فصل 
زمستان هم ســرد و همراه با بارش برف زیاد است. بهاِر 
برف انبار هم دل انگیز است که روح هر بیننده ای را طراوت 
می بخشد. این منطقه با داشتن مناطق زیبا و دیدنی برای 
گردشگری درتابســتان، گزینه ای بسیار مناسب است. 
منطقه زیارتگاهی امامزاده ادریس که در شمال شرقی و 
حدود سه کیلومتری این شهر قراردارد، از جمله مناطقی 
است که مردم عالقه زیادی به دیدن آن دارند. باغ های 
زیبا و چشــمه های جوشــان اطراف امامزاده هم مزید 
برعلت است. به طورکلی در شهر برف انبار، باغ های زیبا 

ودل انگیزی وجود دارد.
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان خبرداد:

انتقال توله خرس سیاه آسیایی به مرکز بازپروری
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت توله خرس سیاه آسیایی 
و ۲ توله سیاهگوش، از انتقال و نگهداری آنها در مرکز بازپروری حیات وحش استان اصفهان خبر داد.

سعید یوسف پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت یک قالده توله خرس سیاه آسیایی 
که اواسط خردادماه امسال در یک خودروی حامل مواد مخدر کشف شد و در اختیار محیط زیست استان 
قرار گرفت، اظهار داشــت: این توله خرس از یک خودروی حامل مواد مخدر که از مبدأ کرمان به سمت 
اصفهان در حرکت بود، در ایست بازرسی شهرستان نایین، پس از توقیف خودرو، پیدا و به محیط زیست 
شهرستان تحویل داده شده بود.وی افزود: با توجه به اینکه توله خرس شرایط جسمی مناسبی نداشت، 
آسیب دیده بود و زخم هایی روی سر و کم آبی شدید داشت از محیط زیست نایین به مرکز استان برای 
اقدامات درمانی منتقل شد و اکنون بیش از چهل روز است که این توله خرس در اصفهان تحت مراقبت 
است.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: این توله خرس هم اکنون در مرکز 
بازپروری حیات وحش استان اصفهان نگهداری می شود، وضعیت سالمتی بسیار خوب و وزن گیری 
مناسبی دارد.یوسف پور در خصوص سرنوشت این توله خرس سیاه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت 
که زیستگاه توله خرس سیاه آسیایی در استان اصفهان نیست بلکه زیستگاه این گونه در جنوب شرق 
کشور از جمله جنوب استان های سیستان و بلوچستان و کرمان و شرق استان هرمزگان است و به لحاظ 

حساسیت و درجه حفاظت در ایران مانند یوزپلنگ دارای اهمیت است. 

رییس پلیس راه استان اصفهان:

 جابه جایی بار و مسافر بدون بیمه نامه شخص ثالث
 ممنوع است

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه در محل مطمئنی متوقف شده و 
راننده خاطی به پرداخت جریمه تعیین شده، ملزم می شود.سرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: با استناد 
بر ماده ۱۹ قانون، حرکت وســایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه معتبر ممنوع اعالم 
است و رانندگان مکلف هستند هنگام رانندگی بیمه نامه مربوطه را همراه داشته باشند و در صورت 

درخواست پلیس راه، آن را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه وســایل نقلیه فاقد بیمه نامه در محل مطمئنی متوقف شــده و راننده خاطی به 
پرداخت جریمه تعیین شده ملزم می شود، افزود: در صورتی که خودرویی بیمه نامه شخص ثالث 
نداشته باشد و دچار حادثه شود، راننده مکلف است خسارات وارده را خود پرداخت کند؛ حتی اگر 

راننده مقصر حادثه نباشد نیز نمی توانند خسارت خود را از بیمه بگیرد.
رییس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به موارد اعالم شده، رانندگان فاقد بیمه نامه 
هرچه سریع تر برای بیمه وسیله نقلیه خود اقدام کنند تا گرفتار عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث 
نشوند، خاطرنشــان کرد: دادن بار و مسافر به وســایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از سوی 

شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است و با متخلف برخورد خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

غرق شدن یک جوان 2۷ ساله در سد نکوآباد
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از فوت یک مرد ۲۷ ســاله درپی غرق شدگی در سد نکوآباد، 
خبر داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ســاعت ۱۶:۱۵ عصر روز سه شــنبه 

بیست وهشتم تیرماه یک مورد حادثه غرق شدگی در سد به مرکز اورژانس اصفهان، گزارش شد.
وی با بیان اینکه حادثه مذکور در سد نکوآباد مبارکه رخ داد، افزود: بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به 
محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه در پی این 

حادثه یک مرد ۲۷ ساله جان خود را از دست داد.

پرسه زنی سگ های ولگرد در خوش نشین های اصفهان؛

فاجعه دلسوزی ناآگاهانه!

تسنیم: اخیرا تصاویر دلخراشی از هجوم سگ های ولگرد به کودکان و حتی 
بزرگساالن در شهرهای مختلف دیده می شود. این اخبار حاکی از آن است 
که تعداد این حیوانات در شــهرها از جمله اصفهان در حال افزایش بوده و 
جلوگیری از چنین اتفاقاتی نیازمند توجه جدی به جمع آوری ســگ های 
ولگرد است.غذا دادن به این سگ ها توسط شهروندان از عواملی است که 
باعث افزایش حضور آنها در کوچه و خیابان ها نسبت به حاشیه شهر شده 
در حالی که شواهد نشــان می دهند این کار عالوه بر افزایش زادو ولد این 
حیوانات و بروز خطرات برای انسان ها، موجب وارد شدن برخی آسیب ها 

به سگ ها نیز می شود.
پس از اتفاق تلخ حمله یک ســگ به زنی باردار در اصفهان و رخدادهایی 
مشابه در شهرهایی دیگر، بســیاری از شهروندان خواســتار رسیدگی به 
وضعیت سگ ها در شهر شــدند. برخی معتقدند پارک ها و تفرجگاه های 
شهر که مکانی برای تفریح مردم است نباید با جوالن سگ ها میدانی برای 
ایجاد رعب و وحشت در شهروندان شوند.برخی شهروندان با انتقاد از غذا 
دادن به سگ های ولگرد توسط مردم، این کار را موجب عادی شدن روابط 
سگ و انسان در شهرها و فراگیر شــدن برخی خطرات همچون حمله آنها 
به افراد و شیوع انواع بیماری می دانند. از این رو خواستار شیوه دیگری از 
حمایت توسط مردم هستند.حضور آزادانه سگ های ولگرد در کوچه های و 

خیابان های شهر امنیت جانی و سالمت مردم را نشانه گرفته  و این موضوع 
باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است. مردم نمی خواهند که معابر 
شهر صحنه جدال انسان ها و سگ هایی باشد که شهر را مکانی امن برای 

زندگی و غذایابی خود دیده اند.

اطراف اصفهان؛ کانون جمع شدن سگ های ولگرد
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم در اصفهان در این خصوص اظهار داشــت: پناهگاه 
نگهداری از ســگ های بدون سرپرست در ســال ۱3۹3 توسط شهرداری 
احداث شد؛ در این مرکز سگ های بدون صاحب پس از زنده گیری معاینه، 
شست وشو، انگل زدایی، عقیم سازی و مورد درمان قرار می گیرند و بعد از 
گذشت ۱۵ تا ۲0 روز از دوران نقاهت، برای ادامه زندگی به طبیعت بازگردانده 
می شوند.امیرحسین خسروی با اشاره به دالیل افزایش سگ های ولگرد 
در سطح شهر بیان کرد: شهرهای مجاور اصفهان بیشترین تراکم سگ های 
ولگرد را دارند؛ اما به دلیل نبود مراکز جمع آوری در آنها، سگ های بالصاحب 
را جمع آوری کــرده و در اطراف اصفهان رها می کنند؛ ســگ های گله نیز از 
دالیل دیگر این مسئله به شــمار می روند که در اطراف اصفهان کانون جمع 
شدن سگ های ولگرد هستند.وی با اشاره به نقش غذارسانی شهروندان 

به سگ های ولگرد در تجمع آنها در شــهر تصریح کرد: حامیان سگ های 
بالصاحب با غذا دادن به آنها سبب جمع شــدن سگ ها در شهر می شوند 
درحالی که می توانند با مراجعه به پناهگاه های شهرداری این کار را به صورت 
صحیح انجام دهند تا به عادی سازی رابطه حیوان با محیط شهری منجر 

نشوند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه تامین غذا و داروی ســگ های بی صاحب در دوران نقاهت از بزرگ 
ترین مشکالت شهرداری است، ادامه داد: روزانه در حدود ۱4 میلیون تومان 
هزینه نگهداری سگ های بالصاحب در مرکز است و با توجه به این هزینه 
ســنگین، ارگان های دیگر و به ویژه ســازمان های مردم نهاد در این حوزه 
می توانند به شهرداری کمک بسیاری کنند.وی با اشاره به وظیفه نهادهای 
دیگر در این خصوص گفت: در دســتورالعمل ابالغی از سوی وزارت کشور 
برخی از دســتگاه های دیگر هم در مبارزه با حیوانات بدون صاحب دخیل 
هستند و انتظار ما این است که آنها نیز وظایف خود را در این باره انجام دهند.

از نزدیکی به سگ ها اجتناب کنید
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
در اصفهان با اشــاره به بیماری های قابل انتقال از سگ های بالصاحب به 
انسان ها اظهار داشــت: ســگ های ولگرد به دلیل انتقال بیماری  هاری، 
توکسوپالسموز و حساسیت ها و نیز مشکالت روحی و روانی در اثر ترس و 
شوکه شدن افراد در معرض، اهمیت دارند. چنین بیماری هایی می توانند 
موجب تولد فرزندان با مشکالت مغزی و آسیب به بینایی افراد شود.پژمان 
عقدک عنوان کرد: توصیه ما به شــهروندان این اســت که تا حد امکان از 
نزدیکی به سگ ها اجتناب کنند اما اگر فردی به هر علتی تصمیم به نگهداری 

از سگ دارد الزم است که در ابتدا از سالمت آن مطمئن شود.د.

ترحِم دردسرساز
مدیرکل اداره دامپزشــکی اســتان اصفهان اظهار داشــت: غذارسانی به 
سگ های بالصاحب توسط شهروندان باعث افزایش جمعیت آنها شده و 
در نتیجه شاهد اتفاقات ناگواری همچون هجوم سگ ها به کودکان در شهر 
هستیم.شهرام موحدی عنوان کرد: نباید از روی ترحم هایی که هیچ جایگاه 
منطقی، علمی و عقلی ندارند در اتفاقات تلخی که برای جامعه انسانی رقم 
می خورند شریک شویم.وی افزود: شهروندان ما بسیار مهربان هستند اما 
خواهش ما از مردم این است که از دادن غذا به سگ های ولگرد خودداری 
کنند در غیر این صورت در آینده نه چندان دور زمانی می رســد که از ترس 

نمی توانیم از خانه های خود خارج شویم.

با مسئولان جامعه

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان 
با اشــاره به وجود مدارس پرخطر به لحاظ قدمت 
ســاختمان و تهدیدات خشکسالی گفت: این مهم 
نیازمند اعتبارات ویژه و افزایش مشــارکت خیران 
است.مجید نسیمی افزود: بر این اساس از ابتدای 
سال جاری تفاهم نامه ســاخت بالغ بر ۲۹0 واحد 
آموزشی در اســتان با کمک خیران منعقد شده که 
در صورت تامیــن به موقع اعتبارات، ۱30 مدرســه 

تا پایان ســال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
وی با تاکید بر تخصیص اعتبارات مصوب ســفر و  
همچنین اعتبارات ویژه برای تجهیز مدارس خیرساز 
در استان اظهار داشــت: این مدارس در شهرهای 
اصفهان، فریدن، تیــران، نجف آبــاد، حبیب آباد، 
برخوار، هرنــد، مبارکه و دهاقــان احداث و تکمیل 
خواهد شــد.مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس اصفهان افزود: در زمان حاضر فرونشست، 
وجود مدارس فرسوده با قدمت بیش از 40 سال ، 
ناتمام ماندن مدارس خیرساز )مشارکتی( و هزینه 
بر بودن تعمیر و نگهداری مــدارس از چالش های 
موجود در حوزه نوسازی مدارس استان است.وی 

اظهار داشت: براساس آخرین برآوردها، اکنون34 
مدرســه در اســتان در کام فرونشســت قرار دارد 
که بیشــتر آنها در نواحی چهار، پنج و ۶ شهرستان 
اصفهان و همچنین شهرستان های خمینی شهر، 
برخوار، میمه و شــاهین شــهر قرار دارند.مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان، همچنین 
به وجود ۲۱ مدرســه کانکســی با ۲4 کالس و 3۹ 
مدرســه ســنگی با ۱۲۸ کالس در فریدون شــهر، 
سمیرم و کاشان اشــاره کرد.وی، مدارس نیازمند 
بازســازی با قدمت بیش از 40 ســال در استان را 
شامل ۱0 هزار و 344 کالس عنوان کرد که ۲۶ درصد 

فضای آموزشی استان را شامل می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان:

مدارس در معرض خطر  شهر ، نیازمند  اعتبارات ویژه هستند

4 هزار زائر از استان 
اصفهان در راه 

بازگشت به کشور
مدیرکل حج و زیارت اســتان 
اصفهــان با اشــاره بــه تداوم 
پروازهای برگشــتی تا ســوم 
مردادماه، گفت: چهار هزار زائر 
در سال جاری از استان اصفهان 
به ســرزمین وحــی عزیمت 
کردند. پروازهای بازگشــتی تا 
بامداد ســوم مردادماه، ادامه 

خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت سازمان بهزیستی کشور خبر داد: پشت نوبتی های 
بهزیستی امسال به »صفر« می رسد؛

یک خبر خوب 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه پشت نوبتی مستمری بگیران 
که سال ها درخواست دادند امسال صفر می شود، گفت: جامعه هدف نیازمند به ویلچر اعالم کنند تا 
بتوانیم پشت نوبت را به صفر برسانیم.سید مرتضی حسینی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در سال 
۱3۵۹ از ادغام مجموعه ای از انجمن ها و موسسه های فعال در حوزه های کمک به اقشار آسیب پذیر 
کشــور تشــکیل شــد؛ در حال حاضر با جامعه ۸۵ میلیون نفری ارتباط دارد به عبارتی همه مردم 
کشور مخاطب این سازمان هستند از مشاوره قبل از ازدواج و آزمایش ژنتیک تا تولد یک نوزاد که با 
غربالگری شنوایی و بینایی ارائه خدمت می کند تا نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، 

افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار برعهده دارد.
وی بابیان اینکه وظیفه اصلی سازمان بهزیستی کشور برنامه ریزی مشخص و مدون برای کمک به 
گروه های آسیب پذیر است، افزود: در این راستا بحث شناسایی مطرح است که یا افراد خودشان 
برای دریافت خدمات مراجعه می کنند یا با گروه های مختلفی که در بطن جامعه محله به محله این 
اقشار را رصد می کنند و در دسته بندی های ارائه خدمات متنوع قرار می گیرند تا برنامه مختص به 

خود را دریافت کنند.

اداره شدن 25 هزار مرکز تحت نظارت بهزیستی توسط مردم
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، اولویت اصلی سازمان بهزیستی کشور را 
توانمندسازی افراد تحت پوشش برشــمرد و گفت: سازمان بهزیستی کشور در موضوع اقدام برای 
جامعه هدف با مردم سردمدار باشد؛ چراکه بیش از ۲۵ هزار مرکز تحت نظارت بهزیستی توسط مردم 
اداره می شود که بخشی از آن تکلیف حکومت است و دولت هرسال برای آن منابع درنظر می گیرد و 
مابقی که بیش از ۸0 درصد است توسط مردم با جنس درآمدهای خیرین هدایت و اداره می شوند.

هفت هزار متقاضی فرزندخواندگی در خارج از کشور
وی در خصوص فرزندخواندگی، اضافه کرد: ساالنه تعداد محدودی )کمتر از هزار نفر( کودک داریم 
اما بیش از ۲0 هزار متقاضــی فرزندخواندگی دارد که باالی هفت هزار نفر ایرانیان خارج از کشــور 
هستند که به دنبال کودکی از داخل کشور هســتند تا به عنوان فرزندخوانده بپذیرند؛ لذا متقاضیان 

می توانند از طریق سامانه میخک درخواست خود را اعالم و یا به سفارتخانه ها مراجعه کنند.
حسینی افزود: در حال حاضر سازمان بهزیستی کشــور از بیش از هفت میلیون نفر )سه میلیون 
خانوار( حمایت می کند؛ این حمایت ها به این معنی نیست که باید ماهانه مبلغی به حساب آن ها 
واریز شود بلکه فراتر از یک پرداخت معیشتی است. امروز ســازمان بهزیستی کشور بیش از ۱۵0 

خدمت را به جامعه مخاطب ارائه می کند.

رساندن جامعه هدف نیازمند به ویلچر به صفر
وی گفت: اورژانس اجتماعی در سراسر کشور با تیم های مددکاری در کمترین زمان خود به چالش ها 
و آسیب های گزارش شده همچون خودکشی، کودک آزاری و …امداد  می رسانند. در آینده ای نزدیک 

اورژانس متحولی خواهیم داشت که بتواند به ۸۵ میلیون جامعه ایرانی خدمات ارائه کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشــور تصریح کرد: مددجویان باید در کمترین 
زمان درخواست خود را ثبت و خدمت موردنیاز را دریافت کنند. این بستر در یک سال اخیر با حضور 
نیروهای مردمی در حال پیگیری اســت؛ همچنین اعالم کردیم تا پایان سال پشت نوبت جهیزیه 

را صفر می کنیم.
وی بابیان اینکه پشت نوبتی مستمری بگیران که سال ها درخواست دادند امسال صفر می شود، اظهار 
کرد: جامعه هدف نیازمند به ویلچر اعالم کنند تا بتوانیم پشت نوبت را به صفر برسانیم. همچنین ۵0 

برنامه متفاوت برای اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف طرح ریزی کردیم.

وز عکس ر

گفت و گو

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

هزار مبلغ در ماه محرم از 
اصفهان، به استان های 
همجوار اعزام می شوند

خبر روز

رییس دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان از 
اعزام ۸00 برادر و ۲00 خواهر مبلغان اصفهان، 
به استان های مختلف در ایام ماه محرم خبر 
داد.حجت االســالم عبدالرســول احمدیان 
گفــت: برنامــه تبلیغی امســال با شــعار 
»امید، اســتقامت و غیرت دینــی« دنبال 
خواهد شــد و با توجه به ظرفیت حوزه های 
علمیه اصفهــان، حضور تبلیغی در اســتان 
های مختلف خواهیم داشــت.رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان اظهار کرد: برهمین 
اساس در راستای ارتقای توان علمی مبلغان، 
گروه های تولید محتوای دفتر تبلیغات اقدام 
به برگــزاری کارگاه هــا و دوره های مختلفی 
با موضوعات جریان هــای انحرافی، تربیت 

مربی، برای آموزش مبلغان داشته اند.
وی گفت: مجمع مبلغان مــاه محرم چهارم 
مرداد با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی 
اســتان اصفهان، مرکز رســیدگی بــه امور 
مســاجد، مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 
خواهران و برادران و ائمه جمعه با سخنرانی 
آیت ا... ســید احمــد خاتمی در گلســتان 

شهدای اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم احمدیان خاطر نشان کرد: با 
همکاری سازمان تبلیغات 400 نقطه محروم 
تبلیغی شناسایی شده اســت و اعزام های 
عمومی دفتر با هدف پوشــش این مناطق 
برنامه ریزی می شود.وی با اشاره به دستور 
رهبر معظم انقــالب در خصوص جهاد کبیر و 
جهاد تبیین، گفت: جهاد تبیین، جهادی برای 
روایت صحیح در جنگ نرم است که از ابتدای 

ظهور اسالم همواره وجود داشته است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ادامه 
داد: دشــمن به صورت مغرضانه و هدفمند 
در برابر اســالم برنامه ریزی می کند و الزمه 
آن حرکت صحیح مبتنــی بر راهبرد و برنامه 
مدون است. برهمین اساس دفتر تبلیغات 
در ســال های اخیر با راهبرد ویژه ای در این 

مصاف وارد شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اصفهان گفت: برای رفع و کاهش مسائل اجتماعی وفرهنگی، تنها یک دستگاه، متولی نیست و به طورقطع نمی توان برای 
رفع این مسائل در محور چهارباغ، از شهرداری انتظار بیشتری داشت.مسعود مهدویان فر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: باید برای توسعه زیرساخت های تفریحی، 
اوقات فراغت و هیجانی برای عموم شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان برنامه داشت و طبیعی است در اثر فقدان یا کم بودن این زیرساخت ها، شهروندان با مسائل و 
مشکالتی روبه رو خواهند شد؛ به همین خاطر تامین این زیرساخت ها یک اصل و سیاست مهم در مدیریت شهری است.وی ادامه داد: عالوه بر اقدامات خوبی که در این 
گذر فرهنگی توسط شهرداری اتفاق افتاده است، اما با توجه به کم بودن زیرساخت های تفریحی و هیجانی در شهر اصفهان، بهتر است در محور چهارباغ زیرساخت هایی در 
نظر گرفته شود تا شاهد معضالت کمتری در این محور باشیم.وی اضافه کرد: برای رفع و کاهش مسائل اجتماعی وفرهنگی، تنها یک دستگاه، متولی نیست و به طورقطع 
نمی توان برای رفع این مسائل در محور چهارباغ، از شهرداری انتظار بیشتری داشت.این دکترای سیاســت گذاری عمومی گفت: حضور بیش ازحد جوانان در عرصه 

چهارباغ، تهدید نیست بلکه یک فرصت است که بتوانیم در این فضاها برنامه های مناسب برای تامین درست نیازهای فرهنگی و اجتماعی صورت دهیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان: 
حضور جوانان در چهارباغ، تهدید نیست بلکه فرصت است

عکس: ایرنا



کارشناس فوتبال با بیان اینکه اختالف در بین بازیکنان تیم ملی کامال مشهود شده است، گفت: بازیکن تیم ملی باید حد و اندازه خودش را بداند و در مسائل فنی 
دخالت نکند.مرتضی یکه در خصوص شــرایط این روزهای تیم ملی  اظهار کرد: فوتبال ما روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. هر روز شاهد اخباری ناراحت 
کننده هستیم. امیدوارم مدیریت فدراسیون بتواند این وضعیت را سروسامان دهد.این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: سرمربی تیم ملی اجازه بازیکن ساالری 
را ندهد، مدیریت قوی داشته باشد تا بتواند در جام جهانی موفق باشد.وی با انتقاد از عملکرد کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: کمیته فنی وظایفش مشخص 
است. آنها باید بهترین حمایت را از تیم ملی داشته باشند؛ اما متاسفانه جز برکناری اسکوچیچ کار خاصی از کمیته فنی ندیدیم.مرتضی یکه در مورد اختالف بین 
بازیکنان تیم ملی هم گفت: متاسفانه این اتفاق چند سالی است که در فوتبال ما به وجود آمده است. بازیکن باید حد و اندازه های خودش را بداند. پیراهن تیم 
ملی قداست دارد و باید کسانی آن را بر تن کنند که تمام وجودشان برای موفقیت تیم ملی می تپد.بازیکن سابق فوتبال ایران خاطرنشان کرد: االن زمان اختالف 
نیست. فرصت به راحتی از دست می رود و هر روز که می گذرد ما به جام جهانی نزدیک تر می شویم. بنابراین بازیکنان باید تنها تمرکزشان بر روی تمرینات و شروع 

جام جهانی باشد و سرمربی جدید هم نباید اجازه دهد بازیکن در مورد مسائلی که به او ربطی ندارد، اظهار نظر کند.

بازیکن تیم ملی باید حد و اندازه خودش را بداند و دخالت نکند!
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دومین خرید گران قیمت تاریخ بوندس لیگا
بایرن مونیخ در نه مورد از ده خرید گــران قیمت تاریخ بوندس لیگا دخیل بوده اســت.ماتیاس 
دلیخت، مدافع 22 ســاله هلندی در انتقالی به ارزش 67 میلیون یورو بــه عالوه 10 میلیون یورو 
پاداش راهی بایرن مونیخ شــد. به گزارش اسکای اســپورت آلمان، انتقال ماتیاس دلیخت از 
یوونتوس به بایرن مونیخ، دومین خرید گران قیمت تاریخ بوندســلیگا اســت. در رده نخســت 
لوکاس هرناندز قرار دارد که با مبلغ ثابت 80 میلیون یورو از اتلتیکو مادرید به بایرن مونیخ پیوست. 
نه مورد از ده خرید گران قیمت تاریخ بوندسلیگا مربوط به خریدهای باشگاه بایرن مونیخ است 

و تنها در رده دهم است که خبری از بایرن مونیخ نیست.

لژیونر ایرانی در ترکیب اصلی مقابل اسکوپیه
دیناموزاگرب با بهره مندی از مدافع ایرانی خود دیدار مقابل اســکوپیه مقدونیــه را آغاز می کند. در 
چارچوب دیدارهای دور رفت مرحله دوم پلی آف فصــل 2۳-2022 لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال 
دینامو زاگرب کرواسی که صادق محرمی را در فهرست نفرات خود دارد، در ورزشگاه ماکسیمیر مقابل 
تیم اسکوپیه مقدونیه قرار می گیرد. صادق محرمی، ملی پوش ایرانی دینامو زاگرب که دو هفته قبل 
در مسابقه سوپر جام کرواســی حضور ثابت و ۹0 دقیقه ای مقابل هایدوک اسپلیت داشت و همراه 
تیمش به قهرمانی رسید، در دیدار اروپایی برابر اسکوپیه مقدونیه شمالی در ترکیب ابتدایی قرارداشت. 

اینترمیالن پشیمان شد
یک رســانه ایتالیایی اعالم کرد باشگاه اینترمیالن از فروش میالن اشــکرینیار، مدافع اسلواک 
خود، به PSG پشیمان شده است.  آینده میالن اشکرینیار، مدافع اسلواک اینترمیالن، به یکی 
از پرابهام ترین سواالت نقل و انتقاالت تابستانی تبدیل شده است. این مدافع 27ساله که تا سال 
آینده با اینتر قرارداد دارد امسال تابستان اولویت اول لوئیس کامپوس، مدیر ورزشی PSG بود و 

کریستوف گالتیه، سرمربی جدید این تیم هم عالقه زیادی به جذب اشکرینیار دارد.
اما روزنامه گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد اینتر اخیرا تقاضاهایی به مراتب باالتر از حد انتظار برای 

فروش ستاره اسلواک به باشگاه پاری سن ژرمن ارسال کرده است.

تیم جدید ستاره بارسلونا مشخص شد
یک رسانه ایتالیایی می گوید انتقال میرالم پیانیچ، ستاره بوســنیایی بارسلونا، به آث میالن قطعی 
است. در ایتالیا، کالچیو مرکاتو اعالم کرد انتقال میرالم پیانیچ، ستاره بوسنیایی باشگاه بارسلونا به آث 
میالن قطعی شده است. پیانیچ در حال حاضر با کسب اجازه از بارسا برای جشن تولد پسرش به شهر 
نیس در فرانسه سفر کرده است و در اردوی پیش فصل بلوگرانا حضور ندارد.پیانیچ که در اولین بازی 
تدارکاتی پیش فصل بارسا، در مقابل اولوت، دقایقی در میدان حضور داشت به همراه دیگر بازیکنان 
این تیم به آمریکا سفر نکرد و در دیدار ساعاتی دیگر بارسلونا مقابل اینترمیامی حضور نخواهد داشت.

»رحیم استرلینگ« اسطوره نیست!
مدافع سابق آبی های منچستر درمورد بازیکن تازه جدا شده سیتیزن ها، صحبت هایی انجام داد.

رحیم استرلینگ، ملی پوش انگلیسی، در دوران حضورش در منچسترسیتی چهار عنوان قهرمانی 
لیگ برتر، یک جام حذفی و پنج جام اتحادیه را به دســت آورد؛ اما زابالتا او را جزو اسطوره های 
منچسترسیتی حساب نکرده است. به گزارش فوتبال ۳65 پابلو زابالتا در مصاحبه ای با اسکای 
اسپورت گفت: من فکر می کنم که کلمه  »اسطوره« در فوتبال کمی بیش از حد مورد استفاده قرار 

گرفته است.

از مبارزه دوباره یزدانی با جادوگر تا پیش بینی شکست جردن باروز؛

دوباره ُکشتی، دوباره هیجان
فارس: درحالی که کمتر از 2 ماه به مسابقات جهانی کشتی باقی مانده 
رقابت دوباره کشــتی گیران ایران و آمریکا هیجان زیادی جهان ایجاد 
خواهد کرد. براین اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد با مسابقات 
تونس به مسیر انتهایی خود رسید و 10 نفر اعزامی به رقابت های جهانی 
2022 بلگراد مشخص شدند. با چرخه طراحی شده خیلی ها پا به میدان 
رقابت گذاشتند و در این مسیر برخی از کشتی گیران سابق با تغییر وزن 
دوباره دوبنــده ملی را برتن کردند تا آماده سرشــاخ با غول های جهانی 
شــوند که از مدت ها پیش خود را آماده رقابت کرده اند. با غیبت روسیه 
به دلیل مشکالت سیاسی در مســابقات جهانی، حاال این فرصت برای 
کشتی گیران کشورمان و همین طور رقیبان آمریکایی فراهم شده تا در 
برخی از اوزان خودی نشان دهند. در این بین رقابت برخی از کشتی گیران 
ایران و آمریکا همیشــه از جذابیت خاصی برخــوردار بوده به طوری که 
ســایت اتحادیه جهانی و حتی ســایت های آمریکایــی روی آن مانور 
ویژه ای می دهند که می توان به رقابت حسن یزدانی و دیوید تیلور، رقابت 
کامران قاســم پور و جیدن کاکس و رقابت جردن باروز، کایل اسنایدر و 
توماس گیلمان با حریفان ایرانی اشاره کرد. مسابقاتی که عالوه بر جذب 
مخاطبان خاص، گاهی با برد کشتی گیران کشورمان همراه بوده و گاهی 
با برد حریفان آمریکایی اما در یک وزن یعنــی وزنی که جردن باروز در 

آن رقابت داشته هیچ وقت برتری با کشتی گیران ایرانی نبوده است.
در گزارش زیر نگاهی به سرشــاخ جــذاب آزادکاران ایرانی و آمریکایی 
می اندازیم که احتمال رویارویی آنها در مسابقات جهانی صربستان که از 

1۹ شهریور آغاز می شود، وجود دارد:

57 کیلوگرم؛ سرلک - گیلمان، راند سوم چه کسی برنده است؟
آخرین مسابقات این 2 کشتی گیر مطرح جهان چند روز پیش در تونس 
بود که گیلمان موفق شد با نتیجه 11 بر 7 سرلک را شکست دهد و طالی 
این وزن را در تورنمنت بین المللی تونس از آن خود کند. ســرلک پیش 
از این در مســابقات جهانی نروژ در فینال نتیجه را به حریف آمریکایی 
خود واگذار کرد و نقره گرفت. در حــال حاضر در رنک جهانی گیلمان در 
جایگاه نخست قرار دارد، راوی کومار از هند، اوگیوف از روسیه، هورست 
از آلمان و سرلک از ایران دوم تا پنجم هستند. روسیه در این مسابقات 
غایب اســت بنابراین احتمال رویارویی گیلمان و سرلک در مسابقات 

جهانی وجود دارد.

79 کیلوگرم؛ نخودی و باروز، طلسم شکست ناپذیری اسطوره باطل 
می شود؟

جردن باروز، ستاره شناخته شــده کشتی جهان است که از محبوبیت 

زیادی در بین عالقه مندان به کشــتی در ایران برخوردار اســت. این 
کشتی گیر مطرح جهان بارها مقابل کشتی گیران ایرانی قرار گرفته که 
در همه آنها به برتری دست یافته است. نخستین رقابت جردن باروز 
با کشتی گیر کشورمان مربوط به ســال 2011 است، زمانی که باروز در 
74 کیلو کشتی می گرفت در مسابقات جهانی با برتری مقابل صادق 
گودرزی صاحب مدال طال شد و در المپیک لندن هم با برتری دوباره 
مقابل گودرزی قهرمانی را کسب کرد. باروز در سال 2021 در وزنی جدید 
پا به میدان گذاشت و در وزن 7۹ کیلوگرم روی تشک رفت. وی در ابتدا 
در فینال مســابقات جهانی نروژ مقابل محمد نخودی قرار گرفت و با 

برتری در این مبارزه نخستین طالی خود را در وزن جدید کسب کرد.

86 کیلوگرم؛ یزدانی و تیلور، خط و نشــان پادشاه و جادوگر برای 
جهانی

در صورتی که حسن یزدانی و دیوید تیلور در مسابقات جهانی صربستان 
مقابل هم قرار بگیرند این پنجمین رویارویی 2 کشتی گیر مطرح جهان 
خواهد بود. آنها آخرین بار در مسابقات جهانی نروژ روی تشک رفتند که 
حسن یزدانی موفق شد با برتری در این مبارزه مدال طال را کسب کند. 
یزدانی چند ماه قبل از رقابت های جهانی، در المپیک توکیو نتیجه را به 

تیلور در ثانیه های پایانی واگذار کرد. یزدانی در مسابقات جهانی 2018 
و جام جهانی 2017 نتیجه را به تیلور واگذار کرده بود. حاال مســابقات 
جهانی صربستان پنجمین جدال پادشاه و جادوگر است. هر دو کشتی 
گیر با برتری در انتخابی صاحب دوبنده ملی شدند و این روزها تمرینات 
خود را پیگیری می کنند. دیوید تیلور بارها با انتشــار عکس و ویدئو از 
تمریناتش در صفحه شــخصی خود آمادگی خود را برای مســابقات 
جهانی نشان داد. باید دید در بلگراد دســت کدام کشتی گیر به عنوان 

برنده باال می رود؟

92 کیلوگرم؛ قاسم پور و کاکس، دوئل دوباره این بار در بلگراد
شــاهکار کامران قاســم پور در مســابقات جهانی نروژ در وزن جدید با 
برتری مقابل جیدن کاکس آمریکایی و مدال طالی این وزن رقم خورد. 
کاکس که 2 طالی جهان و برنز المپیک ریو را در کارنامه دارد رقیب جدی 
قاســم پور در نروژ بود؛ اما در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده کشورمان 
مغلوب شد و به مدال برنز رسید. این کشتی گیر آمریکایی در مسابقات 
پان امریکن صاحب مدال طال شــد و با برتری در مســابقات انتخابی 
نماینده ۹2 کیلوگرم آمریکا در مسابقات جهانی خواهد بود. باید دید در 

جدال 2 ستاره مدعی جهان برتری دوباره با کیست؟

اظهار نظر  روز

اردوی طوالنی  مدت تیم »مجیدی« در اتریش
باشــگاه االتحاد کلبا برای برگزاری اردوی آماده ســازی جهت حضور در لیگ ادنوک راهی اتریش 
می شود.باشگاه االتحاد کلبا اعالم کرد که تیم بزرگساالن این باشگاه به سرپرستی محمد الذابی، 
نایب رییس باشگاه، برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی اتریش می شود.االتحاد که در فصل نقل 
و انتقاالت بازیکنان جدیدی را جذب کرده و صحبت هایی مبنی بر به خدمت گرفتن بازیکنان جدیدی 
چون مهدی قائدی هم پیرامون آن شنیده می شود، در اردویی سه هفته ای در اروپا برای فصل آینده 
آماده می شود.بنا بر اعالم باشگاه، این تیم در طول این اردو چهار بازی دوستانه در تاریخ های 27 و 
۳0 جوالی و سوم و هفتم آگوست برگزار خواهد کرد.االتحاد کلبا که فصل گذشته در رتبه یازدهم لیگ 
ادنوک قرار گرفته، برای فصل جدید، فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقالل را پس از کسب قهرمانی 
در لیگ ایران به خدمت گرفته و با جذب بازیکنانی جدید، سعی در ارتقا رتبه اش در امارات دارد. صالح 
مصطفوی و ربانی از دستیاران ایرانی مجیدی در این تیم اماراتی به شمار می روند تا در کنار گابریل 

پین ایتالیایی، سرمربی سابق استقالل را در چالش جدیدش همراهی کنند.

مانع بزرگ برای انتقال »شیر« به سپاهان
باشگاه سپاهان برای جذب ستاره فرانسوی گاالتاســرای ترکیه رقیب سرسختی پیدا کرد.سایت 
»اسپور« ترکیه خبر داد باشگاه گاالتاسرای به دنبال فروش گومیس، ستاره فرانسوی خود است و 
در همین رابطه یک مشتری جدید پیدا کرده است.باشگاه ایوب اسپور در لیگ یک ترکیه پیشنهادی 
وسوسه برانگیز داده است. این باشگاه پیشنهاد 5 میلیون یورویی برای جذب مهاجم سابق الهالل 
داده است.این درحالیست که طبق گزارش رسانه های ترکیه سپاهان هم به  دنبال جذب گومیس 
است و پیشنهاد یک میلیون دالری داده اما در مقایسه با پیشــنهاد باشگاه ترکیه ای بسیار اندک 
است.بدین ترتیب انتقال گومیس به سپاهان ســخت شده چون پیشنهاد باشگاه ترکیه ای بسیار 
باالتر اســت و به نظر می رســد انتقال این بازیکن به لیگ ایران غیرممکن خواهد بود. گومیس از 
سال 2018 تا 2022 برای الهالل عربستان بازی کرد و در این مدت 4 ساله موفق شد دوبار جام لیگ 

قهرمانان آسیا را باالی سر ببرد.

»فردوسی پور« فرار کرد!
عادل فردوسی پور درخصوص اتفاقات اخیر تیم ملی پاسخ روشــنی نداد.عادل فردوسی پور در 
حاشیه دیدار پیشکسوتان استقالل و پرســپولیس درخصوص تیم ملی و بازگشت اسکوچیچ و 
همچنین مصاحبه جنجالی با طارمی به یک جمله بســنده کرد و گفت: اوضاع خوب نیست بعدا 
مفصل صحبت می کنیم.فردوسی پور ترجیح داد درباره اتفاقات و مشکالت فوتبال ایران صحبت 
نکند و مدام با اســتفاده از کلمه »بعدا« از مصاحبه با خبرنگاران فرار کرد.عادل نسبت به تاریخ 
انتخابات ریاست فدراسیون افزود: روز 8 شهریور 1401 اتفاقات مهمی در فوتبال ایران رقم خواهد 
خورد. گفتنی است که دیدار دربی پیشکسوتان ســرخابی به دلیل به حد نصاب نرسیدن نفرات 

پرسپولیسی ها برگزار نشد.

سفر به ایران، مانع حضور »ژاوی« در آمریکا
ویزای ژاوی هنوز صادر نشده است. او برای دریافت مجوز ویژه سفر به آمریکا باید شخصا در سفارت 
این کشور در مادرید حاضر شود.کاروان بارســلونا برای برگزاری تور پیش فصل راهی آمریکا شده 
است. آنها از روز یکشنبه تمرینات خود را در میامی آغاز کرده اند؛ اما بدون ژاوی. سرمربی بارسلونا 
به فاصله 4 روز احتماال راهی آمریکا می شود. به نقل از رادیو کاتالونیا؛ آمریکا هنوز مجوز ویژه ورود 
ژاوی را صادر نکرده است. باشگاه بارسلونا امیدوار بود این مجوز روز دوشنبه صادر شود؛ اما هنوز ژاوی 
برای سفر به آمریکا باید منتظر بماند. ژاوی به دلیل اینکه اخیرا سه بار به ایران سفر کرده، برای ورود 

به خاک آمریکا به مجوز ویژه نیاز دارد.

مستطیل سبز

پیشکسوت فوتبال:

»طارمی« باید از تیم ملی 
خط بخورد!

پیشکسوت فوتبال ایران خاطره ای مشابه و 
جنجالی از دوران کنونی تیم ملی و زمانی که 

خودش در آن عضویت داشت بیان می کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره ابقای دراگان 
اســکوچیچ گفت: من در روزهای اول آقای 
اسکوچیچ را تایید کردم. ایشان هم زحمت 
کشــیدند و با آســان ترین راه تیم را به جام 
جهانی  رساندند.حتی درخواست کردم جشن 
تولد برای آقای اســکوچیچ بگیرند و پولش 
را بدهند. یــا مربی ایرانی خــوب بیاورند یا 
خارجی. فکر می کنم مسائل مالی باعث شد 
که مربی خارجی نیاورند. می دانم که پولی در 
فدراسیون فوتبال نیست و اگر باشد هم بین 
خودشان تقسیم می کنند. همین باعث شد 

تا مربی خارجی نیاورند.
وی دربــاره گزینه هــای نیمکــت تیم ملی 
هم به اســامی عجیبی اشــاره کرد و گفت: 
آقایان دایی، امیر قلعه نویی، حسین فرکی 
و قاسمپور می توانستند سکان هدایت تیم 
ملی را برعهده بگیرند و برای هر فردی افتخار 
بزرگی اســت. هیئت رییســه و کمیته فنی 
هم با هــم کارد و پنیر بودنــد و در نهایت به 
توافق نرســیدند. فنونی زاده درباره تشــابه 
شــرایط کنونی و اختالف بیــن بازیکنان با 
شــرایطی که خودش قبال با امضــای نامه 
دربــاره مرحوم دهداری داشــته ،گفت: چه 
ســوالی کردید! جزو همان چهارده نفر بودم 
و بدترین اشــتباهم را کردم. 22 سالم بود و 
جزو فیکس ها هم بــودم و امضا کردیم که 
این کادرفنی را نمی خواهیم. تیم ملی اما ارث 
پدری کسی نیست. یکی یک بازی می کند و 
اسمش ملی پوش می شود و یکی هم مثل 
پنجعلی 14 ســال حضور دارد. حاال که یکی 
گفته اســکوچیچ را نمی خواهم و یکی می 
گوید می خواهم باید همه را اخراج کنیم. یک 
بار او را اخراج کردی و باز دوباره آوردی. همین 
که آوردی خراب کردی. بهترین بازیکن اروپا 
هم شاید باشد؛ اما مهم ترین چیز این است 

که قداست تیم ملی حفظ شود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

جنجال ستاره 
بارسلونا به خاطر 

عکس پشت موبایل
در مراسم معرفی رافینیا به هواداران، 
تصویری از او مخابره شــد که ستاره 
برزیلی را در حال سلفی گرفتن از خود 
با دوربین موبایلش نشــان می داد. 
هــواداران متوجه شــدند روی قاب 
موبایل رافینیا، تصویری چاپ شــده 
که مسی را در حال بوسه زدن بر جام 
قهرمانی کوپا آمه ریکا نشان می دهد.

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به عملکرد فدراسیون 
فوتبال در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی ایران 
گفت: احتماال پس از انتخابات ریاست فدراسیون، 
سر زخم را دوباره باز کنند.جالل چراغپور نحوه توجه به 
ابقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران اظهار کرد: اگر واقعا بخواهیم بپذیریم 
که اسکوچیچ قرار است به طور قطعی روی نیمکت 
تیم ملی ایران بنشــیند مهم ترین فاکتور را برگزاری 

بازی های تدارکاتی باید دانست.
کارشــناس فوتبال ایران با اشــاره به لزوم استفاده 
از مشــاوران فنی و جهانی در کنار اســکوچیچ برای 
دیدارهای گروه B جــام جهانــی 2022 قطر تاکید 

کرد: هنوز هم می گویم قطعا و حتما باید از کســانی 
که فوتبال روز دنیا را می فهمنــد و می توانند آن را به 
کادر فنــی تیم ها منتقل کنند اســتفاده کنیم. بازی 
با انگلیــس، آمریکا و ولز اصال شــوخی نیســت. 
کوچک ترین اهمال، بدترین نتایج را به همراه دارد. 
در کنار بازی های مناســب تدارکاتی باید بهترین راه 
و روش را برای پختگی مربی تیــم ملی و آگاهی او 
از سیســتم حریفان در نظر بگیریم. چراغپور درباره 
شــایعه تغییر دراگان اســکوچیچ پس از انتخابات 
هشتم شهریورماه ریاست فدراسیون فوتبال گفت: 
هیچ بعید نیست ابقای اسکوچیچ در آن موقع »وتو« 
شود. چون تا آن زمان هیچ برنامه خاصی در انتظار تیم 

ملی نیست. اســکوچیچ را فدراسیون فوتبال کنونی 
که همگی جایگزین رؤسای اصلی شده اند و موقتی 
هستند نگه داشــتند تا خودشان را با انتخاب خیلی 
کوتاه مدت دیگر برای 40 روز خراب نکنند. آنها هم به 
نظر می رسد دست نگه داشتند تا انتخابات فدراسیون 
انجام شود و سپس در این باره تصمیم گیری کنند. 
احتماال رؤسای بعدی که می آیند با نواب خود تصمیم 

بگیرند سر این زخم را دوباره باز کنند.

کارشناس فوتبال:

احتماال ابقای اسکوچیچ »وتو« شود!
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رییس اداره آموزش معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای جنگ و مسابقه »ایستگاه ترافیک« در پارک صفه
رییس اداره آموزش معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: جنگ و مسابقه آموزشی 
ترافیکی ویژه خانواده ها با عنوان »ایستگاه ترافیک« در میدان گردهمایی پارک کوهستانی صفه برگزار  
شد. نرگس یالوردی اظهار کرد: جنگ و مسابقه آموزشی ترافیکی ویژه خانواده های اصفهانی با هدف 
ایجاد نشاط بین کودکان، نوجوانان و خانواده ها و با نگاهی به آموزش مسائل ترافیکی از جمله تابلوهای 

راهنمایی و رانندگی و گوشزد کردن هنجارها و ناهنجاری های ترافیکی برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه که با عنوان »ایستگاه ترافیک« از سوی اداره آموزش معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان برگزار شــد، تالش کردیم هر ماه یک بار اجرای جنگ و مسابقه آموزشی 
ترافیکی را به صورت میدانی در شهر داشته باشیم که البته در دوران شیوع کرونا این برنامه اجرا نمی شد. 
رییس اداره آموزش معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه »ایستگاه ترافیک« 
ز ساعت ۱۹ تا ۲۲ در میدان گردهمایی پارک کوهستانی صفه برگزار  شد، تاکید کرد: اجرای برنامه های 

آموزشی ترافیک می تواند بر کودکان و جلوگیری آنها از تخلفات والدین بسیار تاثیرگذار باشد.

با برگزاری مسابقه نقاشی همساز؛

100 اثر نقاشی کودکان شهر اصفهان به عروسک تبدیل شد
رییس اداره شهر دوســتدار کودک معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
برگزاری مسابقه نقاشی همساز گفت: در این مســابقه ۱۰۰ اثر نقاشی کودکان ظرف مدت ۲۰ روز به 
عروسک تبدیل شد. اسماالسادات نکویی در آیین اختتامیه »مسابقه نقاشی همساز«، اظهار کرد: 
در سال ۹۹ برای نخستین بار در سطح ملی، شهر اصفهان توانست نشــان شهر دوستدار کودک را 
دریافت کند، این اتفاق مبارکی برای شهر اصفهان با وجود پتانسیل و ظرفیت های خاص محسوب 
می شود. وی با تاکید بر اینکه نشان شهر دوستدار کودک فرصتی است تا شهری زیست پذیر برای 
کودکان داشته باشیم، گفت: به دلیل شیوع کرونا فعالیت در اداره شهر دوستدار کودک کمرنگ شد، 
اما اکنون با قوت فرآیندها را بیشتر از گذشته پیش خواهیم برد.رییس اداره شهر دوستدار کودک 
معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: کودکان و نوجوانان سرمایه های ما هستند که 
توانمندسازی آنها با اعتماد کردن تحقق می یابد، بنابراین کارگاه ها و کانون هایی ذیل این اداره تشکیل 
شده است که بر روند رشد کودکان تاثیرگذار باشد.وی با اشاره به برگزاری مسابقه نقاشی همساز، 
خاطرنشان کرد: با برگزاری مسابقه نقاشی و خلق رویاهای کودکان به واقعیت، به آنها نشان دادیم 

که در صورت داشتن پشتکار می توانند به آرزوهای خود رنگ واقعیت ببخشند.

رییس اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت ارشاد اعالم کرد:

تکمیل پروژه های نیمه تمام، رویکرد جدید وزارت ارشاد
رییس اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: وزارت ارشاد اکنون بالغ 
بر ۴۰۰ پروژه عمرانی را در ۲۸ استان در دست اجرا دارد که حدود ۴۵ پروژه ملی است.محمدرضا برکت، 
در حاشیه بازدید خود از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گلپایگان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
رویکرد جدید وزارت ارشاد تکمیل پروژه های نیمه تمام است و در حد توان مرمت و بازسازی  برخی مراکز 
را در دستور کار داریم.وی ادامه داد: وزارت ارشاد اکنون بالغ بر ۴۰۰ پروژه عمرانی را در ۲۸ استان در دست 
اجرا دارد که حدود ۴۵ پروژه ملی است. در پروژه استانی بودجه ها صرفا توسط استان ها و شورای برنامه 
ریزی استان تعیین تکلیف می شود اما برای پروژه های ملی وزارتخانه مامور اجرای آن است و بودجه آن از 
طریق  سازمان برنامه بودجه تخصیص می یابد.برکت گفت:مجموعه فضای فیزیکی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلپایگان به گونه ای است که مانند آن را در برخی از استان ها هم نداریم، اما مشکالت فیزیکی 
دارد.  ابتدای هفته آینده چند نفر از کارشناسان وزارتخانه در گلپایگان مستقر خواهند شد و ساختمان 

را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

الگوبرداری کرج از شهرداری اصفهان؛ زباله ها یک روز در میان جمع آوری می شود

اصفهاِن پیشرو

پس از شکست طرح جمع آوری جعبه های زباله مقابل منازل شهروندان 
در کرج، شهرداری این کالن شهر با توجه به اجرای موفقیت آمیز اجرای طرح 
جمع آوری یک روز در میان زباله ها در کالن شهر اصفهان، به فکر اجرای این 
طرح در کرج افتاد.فرآیند جمــع آوری زباله از جمله دغدغه های مدیریت 
شهری است که طی ادوار گذشته شــاهد فرهنگ سازی در این خصوص 
بوده ایم؛ این موضوع در بعضی از کالن شهرها همچون اصفهان با برنامه ریزی 
مناسب اجرا شده است، اما طی سال های گذشته در شهر کرج طرحی مبنی 
بر قراردادن جعبه های زباله مقابل اماکن مسکونی، مورد توجه قرار گرفته 
بود که با شکست روبه رو شــد و به همین جهت مجموعه خدمات شهری 
شهرداری، در ماه های گذشــته از طرح جمع آوری یک روز در میان زباله بر 
اساس طرح اجرا شده در کالن شهر اصفهان پرده برداشت و حاال باید دید 

این طرح نیز شکست خواهد خورد یا خیر؟

جزئیات طرح شکست خورده در کرج
علی اصغر همتی، معاون وقت خدمات شهری شــهردار کرج، در رابطه با 
جمع آوری جعبه های زبالــه در محله های این کالن شــهر، گفته بود: »بر 
اساس مطالعات انجام شده، جعبه های زباله مقابل ساختمان ها به فرهنگ 
غیرقابل قبولی در انباشت زباله تبدیل شده است که منبع آلودگی به شمار 

می آید، با جمع آوری جعبه های زباله شــهروندان ترغیب می شوند رأس 
ساعت مشــخص زباله های خود را در مخزن مکانیزه زباله یا مقابل منزل 
خود قرار دهند؛ از جمله عوارض قرار دادن بی موقع زباله ها در این جعبه ها، 
پاره شدن کیسه ها توسط زباله گردها یا حیوانات شهری است که منجر به 
جاری شدن شیرابه و انتشار بوی نامطبوع، افزایش جمعیت حشرات موذی 
و معضالت بهداشتی، همچنین فراهم نبودن شرایط برای نظافت صحیح و 
کامل جعبه ها و محیط اطراف آن توسط پاکبان های شهرداری است.«وی 
تاکید کرده بود: »شهرداری کرج پس از حذف جعبه های زباله، مسئولیت 
جانمایی و استقرار مخازن اضطراری مکانیزه در نقاط مختلف معابر اصلی 
را به عهده گرفت که در این راستا برای هر منطقه حدود ۵۰۰ مخزن مکانیزه 
زباله در نظر گرفته شده اســت؛ حدود ۲۵۰ مورد در هر منطقه وجود دارد و 
بنا به نیاز و درخواست منطقه تعداد آن افزایش خواهد یافت.« با توجه به 
امر مهم فرهنگ سازی و لزوم تبیین و آگاه سازی اقشار مردم، اجرای طرح 
بدون اطالع رسانی دقیق محکوم به شکست است از این رو با گذشت یک 
سال، صدای بلند نارضایتی مردم شنیده می شود؛ نباید فراموش کنیم در 
جریان قرار گرفتن مردم نســبت به برنامه های شهرداری می تواند بستر 
مناسبی برای اجرای برنامه ها ایجاد کند،بنابراین  بهتر بود مدیریتی شهری 
از ظرفیت رسانه ها برای همراه کردن مردم به شکل بهتری استفاده می کرد؛ 

همچنین بدیهی اســت که اجرای طرح های این چنینی بدون آماده کردن 
طرح جایگزین مشکالت بدتری را برای شهروندان ایجاد می کند.غالمرضا 
رضوانی، معاون خدمات شهری شهردار کرج، در این باره به خبرنگار ایمنا، 
می گوید: مدیریت شهری برای اجرای طرح جمع آوری یک روز در میان زباله 
از در منازل شهروندان مصمم اســت که امیدواریم با همکاری شهروندان 
بتوانیم تا پایان امسال، این طرح را در تمام یا حداقل در نیمی از محله های 

سطح شهر اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه در صورت همکاری شهروندان، طرح جمع آوری یک روز 
در میان زباله از در منازل، پس از حــدود چهار دهه و برای اولین بار در کرج 
اجرایی می شــود که این اتفاق آثار مثبتی به همراه خواهد داشــت، ادامه 
می دهد: این طرح از چند سال گذشته در کالن شهرهایی همچون اصفهان 
اجرا و با اســتقبال زیاد شهروندان این کالن شــهر مواجه شده است.وی 
تصریح می کند: در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ مخــزن زباله در کرج وجود 
دارد، اما به هر محله ای که مراجعه می کنیم، اهالی درخواست نصب مخازن 
جدید دارند.معاون خدمات شهری شهردار کرج ادامه می دهد: بدون شک 
هیچ طرحی از ابتدا بازخورد و اثربخشــی الزم را ندارد و در خصوص طرح 
جمع آوری یک روز در میان زباله نیز مردم باید همکاری الزم را با مدیریت 
شهری داشته باشــند؛ البته با اجرای این طرح به سمتی پیش می رویم 
که کم کم مخازن زباله از سطح شهر جمع آوری شود، زیرا تا زمانی که این 
مخازن وجود دارد، شهروندان گمان می کنند در هر ساعت از شبانه روز که 
بخواهند می توانند زباله های خود را از منــزل خارج کنند.وی با بیان اینکه 
حمل زباله استانداردهایی دارد که شــهرداری باید نظارت بیشتری در این 
خصوص داشته باشد، می افزاید: استاندارد نگهداری زباله تر در فضای باز 
حدود سه روز است و انباشت بیشتر از این مدت، مشکالت زیست محیطی 

و بهداشتی به همراه دارد.

اجرای طرح آموزش جمع آوری یک روز در میان پسماند در کرج 
محمدرضا خسروی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با 
اشاره به اجرای طرح آموزش جمع آوری یک روز در میان پسماند در تمام 
نقاط شهر، می گوید: روزانه سطح شهر توسط پاکبانان شهرداری کرج رفت و 
روب می شود و این در حالی است که در هیچ یک از ایام سال تعطیلی ندارد 

و پیوسته توسط نیروهای شهرداری کرج به اجرا در می آید.
وی می افزاید: با برنامه ریزی و اقدامات معاونت خدمات شهری شهرداری 
کرج و سازمان های متبوع، اجرای طرح آموزش جمع آوری یک روز در میان 
پسماند از طریق آموزش چهره به چهره و توزیع بروشور از منطقه ۹ شهرداری 

کرج )محله چهارصد دستگاه( آغاز شده است.

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: سال 
گذشته انعقاد قراردادی برای توسعه خط دوم متروی 
اصفهان وجود داشته و این قرارداد در روزهای اخیر به 
تایید شورای اقتصاد کشور رسیده است و بخش قابل 
توجهی از این خط قطار شــهری با ســرعت بیشتری 
قابل بهره برداری می شــود. علی صالحی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا با اشــاره به انعقاد قرارداد توسعه خط 
دوم متروی اصفهان در راســتای توسعه و پیشرفت 

شهر، اظهار کرد: سال گذشــته قراردادی برای توسعه 
خط دوم متروی اصفهان منعقد شده است و هم زمان 
با ساخت تونل ها و ایستگاه ها، انجام حفاری ها از هر 
دو طرف در شــروع و پایان خط انجام می شود.وی با 
بیان اینکه قرار است هم زمان تجهیزات این خطوط نیز 
تکمیل شود، ادامه داد: با تکمیل تجهیزات این خطوط 
انجام هم زمان چند عملیات با هم ممکن خواهد شد 
تا مدت زمان ساخت مترو به حداقل برسد و کاهش 
یابد.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: ســال گذشــته قراردادی با بزرگ ترین شرکت 
ریلی جنوب غرب آســیا و چهارمین شرکت برتر فناور 
در حوزه توربین ســازی )مپنا( که یک شرکت ایرانی 

است، منعقد شد و این قرارداد در روزهای اخیر به تایید 
شورای اقتصاد کشور رسیده و با ابالغ رییس سازمان 
برنامه و بودجه با عدد قابل توجهی بالغ بر ۶۸۰ میلیون 
یورو یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان انجام و با تامین 
مالی خارجی آن موافقت شده است.وی خاطرنشان 
کرد: به طور یقین با انعقاد این قرارداد میزان پرداخت 
عوارض برای شهروندان نیز کاهش می یابد، زمانی که 
برای تکمیل خط دو مترو ثبت و مطرح شده، این است 
که حدود ۱۵ تا ۲۰ سال آینده این خط کامل شود، با این 
اتفاق این زمان را حداقل یک سوم کاهش می دهیم و 
می توان بعد از شش تا هفت سال شاهد بهره برداری 

از خط دوم باشیم.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

بهره برداری سریع تر خط 2 مترو؛ دغدغه مدیریت شهری

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان: 

خبرهای خوشی برای رفع مشکالت آب در راه است
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
زاینده رود باید همیشه زنده باشــد، از این رو در تعامل با مردم خوب استان چهارمحال وبختیاری 
باید بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، اما آب برای اســتان های جنوبــی نیز یک موضوع جدی 
اســت و آن ها در صدد هســتند که آب مورد نیاز خود را از مناطق مرکزی و زاگرس انتقال دهند؛ در 
 این راستا ندای مســئوالن اســتان به این مهم نیز معطوف شــد و منابع مالی خوبی در زمینه آب

 اختصاص یافت.
 مجید نادراالصلی ادامــه داد: بر این اســاس می توانیم بگوییــم امیدهای زیــادی برای جاری
  ماندن زاینده رود وجــود دارد؛ باید با برقراری تعامالت با اســتان چهارمحال وبختیاری مســائل

  مربوط به تونــل یک، دو و ســه کوهرنگ بررســی شــود؛ همچنین اجــرای تونل بهشــت آباد 
 که یک طــرح مصوب اســت و مطالعــات آن در ســال های قبل انجــام و در ســفر رهبر معظم 
 انقالب اســالمی )مدظله العالی( نیز بر آن تاکید شــده اســت را به صورت جدی دنبال می کنیم

 تا قابلیت عمل و اجرا داشته باشد.
نادراالصلی با بیان اینکه در اســتان اصفهان فرصت های بهتر و بیشــتری داریم که می توانیم این 
فرصت ها را به اقدامات عملی برای زنده شدن زاینده رود تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: طی بازدید 
از حوضه آبریز زاینده رود اطالعاتی به دســت آوردیم که در این رابطه در آینده ای نزدیک اتفاقات و 

خبرهای بسیار خوبی در زمینه آب برای مردم خواهیم داشت.
  وی اظهار کرد: اصفهان در سال های گذشــته مظلوم واقع شده اســت، اما به نظر می رسد در این 
 دولت نگاه ویــژه ای در حوزه آب به این اســتان خواهد شــد؛ معتقد هســتیم حقابــه اصفهان
  از مســیری که قریب به ۴۰۰ ساله پیش لحاظ شــده، پرداخت نمی شود، حتی ســهم آبه آن نیز
  به دالیل مختلفــی مانند کاهش نزوالت آســمانی و افزایــش مصارف تخصیص داده نشــده،

 کم شده است.

آالینده های تاالب گاوخونی تا شعاع 500 کیلومتری حرکت می کند
ــد  ــان تاکی ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــوردار ش ــق کم برخ ــژه آب و مناط ــیون وی ــس کمیس ریی
ــع مشــکالت  ــرای رف ــف را ب ــای مختل ــد راه ه ــد و بای ــل بمانن ــد معط ــان نبای ــردم اصفه ــرد: م ک
خــود بیندیشــند، چــرا کــه راه جدیدتــری نیــز نســبت بــه مســیرهای گذشــته، بــرای جــاری بودن 
زاینــده رود وجــود دارد، شــهرهای جنــوب اســتان اصفهــان ماننــد ســمیرم، دهاقــان، شــهرضا و 
مبارکــه از نظــر آب شــرب در وضعیــت مناســبی نیســتند، ایــن در حالــی اســت کــه خــود، یــک 
پایــه تامیــن آب مناطــق مرکــزی هســتند بــه طــوری که شــنیده شــده بــرای دشــت های کاشــت 
ــع  ــرای رف ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ــد ب ــن بای ــن می شــود، بنابرای ــن مســیر تامی پســته، آب از ای

ــیم. ــکالت آب باش مش
وی گفت: اگر بر مشکالت آب اصفهان تاکید می کنیم، معتقد هستیم این موضوع تبعات و معضالت 
کشوری در پی خواهد داشت؛ همچنین آالیندگی های محیط زیســت از خشکی تاالب گاوخونی 
سرچشمه می گیرد؛ بر اساس نظر کارشناسان، آالینده های تاالب گاوخونی تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری 
نیز حرکت می کند و باید بدانیم تمام این موارد به خشکی زاینده رود و مشکالت آب فالت مرکزی 

مربوط است.
 نادراالصلــی افــزود: از مدیریــت صنایع بــزرگ اصفهــان می خواهیــم که پیش قدم شــوند و
  به این عرصه ورود کننــد و خود اعتبار مورد نظر را پیشــنهاد دهنــد تا اعتبارات خــط انتقال آبی
  تامین شــود و شــاهد جاری شــدن زاینده رود از مســیر دیگری در کنار مســیر اصلی که حقابه

 اصفهان است، باشیم.
وی تصریح کرد: برای رفع مشکالت آب اصفهان مجموعه اقداماتی باید انجام شود که مقدمات آن 
شامل مطالعات، مجوزها و ایجاد بسترهای الزم انجام شده است، در این راستا مدیران استان به 

یک اجماع در این حوزه رسیده اند و به این ترتیب اتفاقات خوبی در راه است.

با مسئولان

گفت و گو

سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

۷ ماه تخفیف در صدور پروانه 
ساخت؛ اتفاقی کم سابقه در 

مدیریت شهری

خبر روز

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: بر اســاس مصوبه شــورای اسالمی 
شــهر، از یکم مرداد تا ســی ام مهرماه برای 
ساختمان های مســکونی و دفاتر کار تا سه 
طبقه، ۲۵ درصد تخفیــف در صدور پروانه و 
ارزش افزوده دفاتر کار اعمال می شود، این 
اتفاقی کم سابقه اســت که نزدیک به هفت 

ماه پروانه  ساختمانی با تخفیف صادر شود.
علــی صالحی بــا اشــاره به بررســی الیحه 
افزایش نــرخ پارکینگ هــای عمومی تحت 
اداره شــهرداری، اظهار کرد: نرخ پارکینگ ها 
از ســال ۹۸ به دالیل مختلف از جمله شیوع 
کرونا تغییر نکرده بود، اما با رویکرد افزایش 
خدمات، کاهش استفاده از خودروی شهری 
به ویــژه در حلقه مرکــزی ترافیکی شــهر، 
هماهنگی با بخش خصوصــی و ضابطه مند 
شــدن پارکینگ های عمومی که بخشی از آن 
در اختیار مدیریت شهری است، افزایش نرخ 
به تصویب رســید. صالحی گفت: این الیحه 
با طی مراحــل قانونی اجرا خواهد شــد تا با 
نرخ های جدید و خدمات بیشتر، پارکینگ ها 
در اختیار مــردم قرار گیرد، امــا در عین حال 
همچنان مــردم را به اســتفاده از حمل ونقل 
عمومی دعوت می کنیم. وی افزود: در ادامه 
جلسه اصالح اساسنامه سازمان آرامستان ها و 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری با تغییرات 
و اصالحاتی که در کمیسیون های تخصصی و 
تلفیق رخ داده بود به تصویب رسید.سخنگوی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: الیحه 
اهدای مبالغی از جانب مردم به شهرداری نیز 
با توجه به اینکه عدد نزدیک بــه ۱۰۰ میلیارد 
تومان و از حدود اختیارات شهردار خارج بود 
در صحن علنی شورای اســالمی شهر مطرح 
شد؛ این الیحه به علت اینکه مستندات الزم 
را نداشــت با رای اعضا به کمیســیون تلفیق 
بازگشت تا دوباره پس از بررسی در دستور کار 

شورای ششم شهر قرار گیرد.

معاون شبکه و مرکز داده سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: شهرداری این کالن شهر در سال جاری به منظور بهبود و ارتقای سطح امنیت حوزه فناوری اطالعات، ۴۸ 
میلیارد تومان اختصاص داده است که این بودجه در راستای اصالح و ارتقای امنیت سایبری در فاز صفر و یک، هزینه خواهد شد.مهدی کاوه زاده با بیان اینکه فناوری 
اطالعات و ارتباطات، محور اصلی تحول در عصر کنونی است، به گونه ای که شاهد به کارگیری گســترده این دانش و ترکیب آن با دیگر سطوح دانش بشری، ایجاد 
تحوالت عمیق در سطوح تکنولوژیک، بهره گیری از هوش مصنوعی و جایگزینی آن به جای عامل انسانی هستیم، اظهار کرد: همانگونه که هوشمندسازی و بهره گیری 
از فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند نقش کلیدی در ارتقای سطح کیفی و رفاهی زندگی بشر داشته باشد، دغدغه های فراوانی را نیز به همراه دارد.وی با بیان اینکه 
حصول اطمینان از برقراری امنیت در دارایی های اطالعاتی و جلوگیری از هرگونه خرابکاری و اختالل در سرویس های ارائه شده که به نحوی زندگی روزمره انسان ها 
به آن گره خورده است، یکی از مهم ترین دغدغه های متخصصان این حوزه اســت، افزود: امروزه اهمیت مباحث امنیت سایبری بر کسی پوشیده نیست و ساالنه 
بودجه های فراوانی جهت کاهش ضریب آسیب پذیری سیستم ها هزینه می شود.کاوه زاده ادامه داد: در کشور ما به رغم تالش های صورت گرفته در راه اندازی و ارتقای 

سرویس های الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، توجه کافی و متناسبی به موضوع امنیت صورت نگرفته است.
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مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری:

تحول در شهرداری اصفهان شعارگونه نیست

مدیرکل نوسازی و تحول اداری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه تحول 
در شهرداری شعارگونه نیست، بلکه عملیاتی و اجرایی است، گفت: یکی از 
الزامات تحول، شــناخت و ارزیابی وضع موجود یک سازمان است و در این 
راستا شهرداری اصفهان داوطلب شده تا خود را ارزیابی کند و با بررسی وضع 
موجود، نقاط قابل بهبود خود را شناسایی کرده و برای انجام آنها هدف گذاری 

و برنامه ریزی کند.
سید مصطفی اعتصامی در گفت وگو با ایسنا، مقدمه تحول را شناخت درست 
از سازمان دانست و تاکید کرد: ارزیابی سازمانی مقدمه تحول است و با این 
ارزیابی، هدف گذاری می کنیم تا اقدامات در راســتای بهبود شرایط فعلی، 

ارتقای کیفی خدمات و افزایش رضایت شهروندان باشد.
مدیرکل نوســازی و تحول اداری شــهرداری اصفهان به ســاختار اداره کل 
نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان اشــاره و اظهار کرد: این اداره کل 
برای پیگیری مباحث کیفی و مرتبط بــا تغییر و تحول های رو به بهبود، چند 
زیرمجموعه دارد که هرکدام یکی از ابعاد تحول اداری را دنبال می کنند. وی 
از اداره آموزش شهرداری اصفهان به عنوان یکی از زیرمجموعه های اداره کل 
نوســازی و تحول اداری نام برد که وظیفه آموزش و توانمندسازی کارکنان 
شــهرداری را به عهده دارد و افزود: از آنجا که منشأ هرگونه تحول در سازمان 
انسان ها هســتند، موضوع آموزش مدیران و کارکنان به عنوان یکی از ابعاد 

تحول اداری بسیار حائز اهمیت است.
اعتصامی گفت: اداره معماری سازمانی، شهر هوشمند و خدمات الکترونیک، 
و گروه بهبود و تحول، تشکیالت سازمانی، مدیریت فرآیندها و تعالی سازمانی 
از دیگر موضوعاتی هستند که در این حوزه پیگیری و انجام می شود و ساختار 
این اداره کل را شــکل داده اند. هر قســمت در هر اداره وظایف و پروژه های 
زیادی را در راستای تحول اداری انجام داده و پروژه های متعدد دیگری را نیز 
در دست اقدام دارد. مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان یکی از 
اقدامات مهم در راستای تحول اداری را تعالی سازمانی دانست و گفت: تعالی 
سازمانی بر اساس الگوی ملی تعالی اجرا می شود که در ایران قدمت 20 ساله 
 )EFQM( دارد و مبنای اصلی آن مدل تعالی ســازمانی مدل کیفیت اروپا
است، اما این مدل توسط سازمان مدیریت صنعتی بازنویسی شده و مدل 
بومی استخراج شده است. این الگوی سازمانی، بر اساس ارزیابی که انجام 
می دهد، فاصله میان سازمان های موجود را با وضع ایده آلی که یک سازمان 
متعالی باید داشته باشد، بررسی می کند و یک سری معیار و هدف دارد که 

سازمان بر اساس آن ها سنجیده می شود.
وی با اشــاره به اینکه امســال ســومین دوره اســت که فرآیند ارزیابی در 
سازمان های وابسته به شــهرداری اصفهان تکرار می شــود، گفت: در حال 
حاضر 15 سازمان و 5 شرکت شــهرداری با الگوی تعالی سازمانی ارزیابی 
می شــوند. در این فرآیند ارزیابی، یک ارزیاب ارشد بیرون از سازمان و سه 
ارزیاب داخلی از مجموعه شهرداری و سازمان ها انتخاب شده اند که طی دو 
روز کاری بر اساس برنامه ای مشخص، در سازمان ها حضور پیدا می کنند و 
بر اساس اظهارنامه ای که ســازمان ها بر مبنای مدل نوشته اند، سازمان ها را 

ارزیابی می کنند و در نهایت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود سازمان ها را در قالب 
گزارش بازخورد به آن ها ارائه می دهند.

اعتصامی با بیان اینکه در این گزارش ها نشــان داده می شــود بر اســاس 
معیارهای مدل، چقدر سازمان به سمت سازمان متعالی خود را نزدیک کرده 
و چه مسیری را باید طی کند، افزود: در این مدل رهبری سازمانی، استراتژی، 
قابلیت ها، کارکنان، مشــتریان و عملیات به عنوان معیارهای توانمندســاز 
هستند و یک معیار نتایج نیز وجود دارد که اثربخشی معیارهای قبلی را نشان 
می دهد. این مدل ارزیابی تعالی ســازمانی به عنوان یک الگو برای تغییر و 

تحول رو به بهبود سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه هر ســال جایزه ملی ارزیابی ســازمانی برگزار می شــود و 
شرکت های بزرگ در این رقابت شرکت می کنند، تصریح کرد: کاری که ما در 
شهرداری اصفهان انجام داده ایم یک ارزیابی داخلی است که با استفاده از 
ارزیاب های بیرونی، سازمان ها و شرکت های شهرداری را مورد ارزیابی قرار 

دادیم و نتایج و بازخورد را به آن ها اعالم می کنیم.
مدیرکل نوســازی و تحول اداری شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه فرآیند 
ارزیابی سازمانی در شــهرداری اصفهان از ابتدای تیرماه آغاز شده و تا پایان 
تیرماه ادامه دارد، گفت: دو ســال از ارزیابی قبلی ســازمان ها گذشته بود و 
ضرورت داشت پروژه های بهبود ســازمان ها دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته 
و شناخت بیشــتری راجع به وضعیت سازمان ها بر اســاس الگوی تعامل 
سازمانی انجام شــود. پروژه هایی که از خروجی این مدل ارزیابی به دست 
می آید، برنامه پروژه های بهبودی سازمان را نشان می دهد که چه پروژه هایی 
را باید تعریف شود، چه کارهای مثبتی ادامه پیدا کند، چه کارهای زائدی حذف 
و چه اقدامات موازی ادغام شود و چون با تکیه بر مدل جامع و کاملی است 

می توانند پیشرفت قابل توجهی به دنبال داشته باشند.
وی، فناوری اطالعات و شهر هوشــمند را یکی دیگر از ابزارهای ایجاد تحول 
در سازمان برشــمرد و افزود: یکی از مباحث جدی که در این دوره مدیریت 
شهری پیگیری می کنیم ارائه خدمات الکترونیک، شهرداری الکترونیک و 
شهر هوشمند است. ما مدیریت واحد شهری نداریم، اما می توانیم مدیریت 
هماهنگ شهری داشته باشیم، برای این منظور باید اول شهرداری هوشمند 
داشته باشیم تا بتوانیم به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنیم و الزمه این کار 

ایجاد بستر مناسب برای ارائه پنجره واحد خدمات شهری است.
اعتصامی با بیان اینکه هم اکنون بخش زیادی از خدمات شهرداری به صورت 
الکترونیکی ارائه می شــود، تصریح کرد: در سامانه »اصفهان من« بیش از 
140 خدمت شهرداری به صورت الکترونیکی ارائه می شود که بخشی به طور 
کامل غیرحضوری و بخشی نیمه حضوری است و از مراجعات شهروندان به 
مناطق، معاونت ها و سازمان ها کم کرده است. ازجمله خدمات غیرحضوری 
صدور پروانه الکترونیک است که می توان آن را مصداق یک تحول بزرگ در 
شهرداری اصفهان در نظر گرفت و این امکان را برای شهروندان فراهم کرده 
که در هر ساعت شبانه روز پروانه ساختمان خود را به صورت غیرحضوری از 

طریق سامانه دریافت کنند.

رییس جهاد دانشگاهی اصفهان  فرزانه افسرطاها
در نشســتی بــا خبرنــگاران با 
گرامیداشت 16 مردادماه سالروز تأسیس این نهاد در سال 
59، تمرکــز فعالیت هــای جهاد دانشــگاهی بــر آموزش، 
پژوهش، چاپ و انتشارات با توجه به ارتقای کیفیت و تقویت 
فعالیت هــای فرهنگی همــگام با نیازســنجی اجتماعی را 

تشریح کرد.
مهدی ژیانپور با اشاره به تأسیس جهاد دانشگاهی درپی یک 
نیاز در ســال های ابتدایی انقالب و با هدف کمک به شورای 
انقالب فرهنگی برای بازگشایی دانشــگاه ها، اظهار کرد: به 
دنبال تغییراتی که پس از انقالب فرهنگی صورت گرفت، جهاد 
دانشگاهی نهضت تألیف و ترجمه و نشردانشگاهی را عهده 
دار شــد و درعین حال، فعالیت های فرهنگی در زمینه اعزام 
اساتید و دانشجویان به جبهه های دفاع مقدس و کمک های 

فرهنگی را دنبال می کرد.
وی در صحبت از فعالیت 40 ساله جهاد دانشگاهی، به تغییر 
روند مأموریت جهاد دانشــگاهی بعد از دهه 70 اشاره کرد و 
یادآورشد: عمده مســئولیت ما در سطح آموزش وپژوهش 

بوده است.
ژیانپــور، فعالیت های جهــاد دانشــگاهی را نوعــی ایثار 
اســتراتژیک با عاملیت فرهنگی بدون تمرکز برانتفاع مالی 
توصیف کرد و گفت: به نظر می رسد که موضوع مهم در شرایط 
فعلی، فقدان جدیتی اســت کــه مشــکالتی را پدید آورده 
اســت. وی، توجه به جدیت و مدیرانی که بــه وظایف خود 
مجدانه می پردازند را مطرح کرد و افزود: جهاد دانشــگاهی 
از مراکزی اســت که این رویکرد را ترویج می کند. ژیانپور از 
قدرت نرم به عنوان دیگر رویکر جهاد دانشــگاهی نام برد و 
گفت: قدرت جهاد دانشگاهی به دلیل ورود به عرصه سیاسی 
و یا پول نیســت، بلکه حاصل تالش این نهاد در رسیدن به 
استقالل سیاســی و وابســتگی مالی به دولت است. چون 
جهاد دانشــگاهی فارغ از موضوعات تغییــرات دولت برای 
تقویت ارتباط پایدار با شــهروندان و نهادهــای دیگر برنامه 

ریزی کرده است.
وی در ادامــه به ایجــاد فرصت های مهارت آمــوزی و ارائه 
تحصیالت تکمیلی توسط جهاد دانشگاهی برای توانمندی 
بیشــتر جهت ورود به بازار کار و اشــتغال پرداخت و گفت: 
رویکرد معاونــت آموزشــی در اشــتغال و کارآفرینی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. همچنین، در ساحت های فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی دوره هایی متناسب با نیازها تبیین شده 
است.

رییس جهاد دانشگاهی اصفهان از مراکز آموزشی و پژوهشی 
ازجمله پژوهشکده رویان، مؤسســات آموزش عالی جهاد 
دانشــگاهی ذیل دفتر مرکزی نــام برد که هرکــدام از این 
واحدها عالوه بر استقالل، در ارائه برنامه های خود براساس 
نیازسنجی، بسترهای مورد نیاز را فراهم می کنند. وی تحقق 
نرخ اشــتغال حدود 40 درصد را مصداقی از فعالیت مراکز 
جهاد دانشگاهی دانست و از همکاری با سازمان های صنعتی 

بزرگ خبرداد.
ژیانپور با اشــاره به موفقیت جهاد دانشگاهی در استفاده از 
فضای مجازی و تطبیق با بحران کرونا، بیان کرد: مراکز جهاد 
دانشگاهی به سرعت توانستند آموزش های غیرحضوری و 

آنالین را اجرا کنند و وقفه ای در آموزش ها نداشتیم.
وی از جذب 32 تا 35 هزار فراگیر در مراکز جهاد دانشگاهی 
برای دوره های مختلف آموزشی خبر داد و با اذعان به جایگاه 
پژوهش در مراکز جهاد دانشگاهی، گفت: معاونت پژوهشی 
از فارغ التحصیالن موفق در مسیرپژوهش استفاده می کند.

رییس جهاد دانشگاهی اصفهان، موضوعات شهر و مطالعات 
شهری را از موارد انتخابی این نهاد اعالم کرد و افزود: اعتقاد 
ما براین است که اگر آسیب های شــهری و مشکالت شهر 
اصالح و حل و رفع شــوند، بسیاری از مشــکالت اجتماعی 
شهروندان حل خواهد شد. براین اساس، به عنوان مروج و 
وامدار موضوعات شهروندی، نگاه ما به گروه های پژوهش 
اجتماعی، اقتصادی، گردشگری و کالبدی به موضوعات شهر 
بوده و ســعی کرده ایم یاور فکری مدیریت شهری و انجام 

فعالیت هایی در زمینه مشارکت شهروندی باشیم. چنانچه، 
درموضوع دبیرخانه زاینده رود، گفــت وگوهای آبی را دنبال 
کرده ایم. پروژه پیوستن اصفهان به شبکه جهانی شهرهای 
خالق یونسکو و اقتصاد خالق توسط جهاد دانشگاهی صورت 

گرفت و مجری طرح جامع گردشگری خالق هستیم.
ژیانپــور درباره وضعیــت فعلی فعالیت های چاپ و نشــر 
کتاب بیان کرد: دانشــگاه های ما متأثر از پدیده کرونا، دچار 
دگردیسی شــده اند و تفاوت های عمده ای در سبک زندگی 
دانشگاهی را شاهدیم. مثاًل، کتاب به عنوان نیاز اصلی برای 
دانشجو مطرح نیست و دانشجویان با دسترسی به فضای 
مجازی به همه منابع الزم دسترسی دارند. از طرفی، بسیاری 
از موضوعات را در سطح شــهر پیگیری می کنند. وی، نکته 
مهم در حوزه نشــر و کتاب را، ترویج فرهنــگ کتاب خوانی 

دانست و از برگزاری جلســات هفتگی فصل سخن در این 
زمینه خبر داد.

رییس جهاد دانشــگاهی اصفهــان درباره رویکــرد جهاد 
دانشگاهی به چاپ کتاب، توجه به موضوعات کتاب و تقاضای 
شــهروندان و خوانندگان کتاب اظهار کرد: تهیه پادکســت 
و زیرســاخت تهیه کتــب الکترونیک در جهاد دانشــگاهی 
فراهم شده و به زودی نسخه الکترونیکی از تمام کتاب های 

انتشارات جهاد دانشکاهی تهیه می شود.
ژیانپور، فعالیت دو خبرگزاری، ایسنا و ایکنا )در زمینه قرآنی( 
را به عنوان منابع اطالع رسانی مطمئن برای خبررسانی عنوان 
کرد و گفت: در حوزه افکارســنجی، مرکز ایســپا با شبکه ای 
از پرسشــگران براســاس نیازهای جامعه فعالیت می کند. 
همچنین، در حوزه کودکان و نوجوانان، دو کارگروه جدید شکل 
گرفته و انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، 

چاپ و انتشار برای این گروه شکل گرفته است.
رییس جهاد دانشگاهی اصفهان از فعالیت 12 مرکز آموزشی 
در ســطح شــهر اصفهان خبر داد و اظهار کرد: در آموزش ها، 
با دنبال کردن اهداف کیفی، تمرکز بر بــه روز بودن و فارغ از 
موازی کاری، رضایت مردم و استفاده از ابزارها و شیوه های 
نوین براســاس تغییرو تحوالت اســت. به دنبــال اجرای 
پروژه های کارفرمایی هســتیم که ســازمان ها و نهادها از ما 
درخواست می کنند و با توجه به افزایش هزینه های آموزش، 

احتیاط در پیشبرد نگاه کمیت گرا را به ما گوشزد می کند.
وی در مقایســه مزیت هــای رقابتــی آموزش هــای جهاد 
دانشگاهی نسبت به ســایر مراکز گفت: ســعی کرده ایم از 
تجربیات سازمان های پژوهشی موفق درکشورهای پیشرفته 
ازجمله آلمان و همینطــور ارتباط با دفتر یونســکو در تهران 
استفاده کنیم. ژیانپور با تاکید بر اهمیت گفت وگو و تعامل در 
جامعه، وجود شکاف هایی در بین شهروندان در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نگران کننده نامید و تالش 
مســئوالن برای رفع این شــکاف ها را ضروری دانســت و 
افزود: عرصه هایی که رسانه ها باید به شدت به آنها بپردازند، 

عرصه های اجتماعی و فرهنگی است.
رییس جهاد دانشگاهی اصفهان در پایان یادآور شد: کشور 
ما در حوزه های فوق نیازمند تمرکز عاری از شــعار اســت و 
جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان پژوهش محور باید 
به برقــراری ارتباط فی مابین دولت، شــهروندان، صنعت و 

سازمان ها تالش کند.

رییس جهاد دانشگاهی اصفهان:

فعالیت جهاد دانشگاهی، نوعی ایثار استراتژیک با تمرکز و ترویج جدیت است

نشست فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع( با اصحاب رسانه

سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع( در نشســت صمیمانه با اصحاب جبهه رسانه ای تراز انقالب اسالمی اصفهان حاضر شد و به بررسی 
مباحث و مطالبات روز این حوزه پرداخت. در این جلسه پیشنهاد شد که قرارگاه رسانه ای اصفهان تشکیل شود و درباره چگونگی و نحوه روایت و تبیین 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی توسط رســانه ها، نحوه کمک و نقش آفرینی رسانه ها در تحقق دولت اسالمی و چگونگی پاسخ به شبهات 
مختلف و متنوع در فضای مجازی در قالب یک قرارگاه بحث و گفت وگو شــد. عالوه بر این قرار شــد که بانک اطالعاتی )اطلــس( کلیه خبرگزاری ها، 
پایگاه های خبری، مطبوعات استان تهیه و وضعیت و موقعیت و جایگاه رسانه در شورای تأمین شهرستان و استان تعیین شود. برنامه ریزی برای دیدار و 
سرکشی از خانواده شهدای رسانه، تجلیل از پیشکسوتان و جوانان نخبه این حوزه از دیگر مباحثی بود که در نشست صمیمانه سردار فدا با اصحاب جبهه 
رسانه ای تراز انقالب مطرح شد و در خصوص نحوه برگزاری دوره های آموزشــی و توانمندسازی و سواد رسانه پیشنهاداتی مطرح شد.  در ادامه نشست 
چگونگی نقش بانوان و اســتفاده از ظرفیت آنان در پیشبرد اهداف جبهه رســانه ای تراز انقالب به بحث و گفت وگو گذاشته شد و بر ایجاد وحدت رویه و 
انسجام بین همه مجموعه های رسانه ای استان اصفهان تاکید شد. نحوه رســیدگی به مسائل معیشتی، اجتماعی، رفاهی و اصحاب رسانه استان یکی 

از مباحث مطرح شده در این نشست بود و طرفین در این خصوص پیشنهادات خودشان را ارائه دادند.
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