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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون اداره کل هواشناسی استان توضیح می دهد که چرا همه جا باران بارید به جز نصف جهان؛

فصل تنهایی اصفهان!

حمایت از اصفهان در حوزه حمل 
و نقل حمایت از کل کشور است

هالل احمر اصفهان در 
سیالب اخیر به بیش از چهار 

هزار نفر امدادرسانی کرد

مدیرکل استاندارد : 
باالترین استانداردسازی 

مصالح ساختمانی در اصفهان 
مربوط به سیمان و کاشی است

رشد 10 برابری دریافت 
ضمانت نامه بانکی در 
گمرکات استان اصفهان

معاون حمل و نقل شهردار:

 BRT چهارمین خط
اصفهان آماده 
بهره برداری است

چه چیزی مردم این شهر را آزار می دهد؟
 »اصفهان شهر زندگی« 

در شعار  یا واقعیت؟!

   تعبیر عجیب وزیر ورزش
 از قرارداد ننگین؛
 این»سونامی 
ویلموتس« است!
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مشارکت 130 موکب از استان 
اصفهان در مراسم اربعین

نصب 100 هزار متر پرچم 
ریسه ای ویژه ماه محرم در شهر

چکش بر سر هنر نصف جهان
طمع قاپیدن نام قلم زنی ایران؛

اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه زير را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، بدينوســيله از شــركتهای دارای صالحيت و شــرایط 

 مندرج در اســناد مناقصه دعوت می گردد برای دريافت اســناد مناقصه تا روز سه شــنبه مورخ 1401/05/18 به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
 http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

                   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/23/ن 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان م الف:1359202

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 6/205 مورخ 1401/02/20 شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعی 

 CNG متعلق به شهرداری واقع در فالورجان خیابان مالصدرا را از طریق مزایده عمومی به شرکت های دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و تجربه مفید و تخصص الزم با شرایط ذیل به مدت یکسال شمسی با قیمت کارشناسی بصورت اجاره واگذار نماید.

- قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 635/000/000 ریال می باشد.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1401/05/30 به دبیرخانه حراست شهرداری 

تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان م الف:1359445

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 333934 مورخ 1400/07/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نسبت به خرید 
آسفالت 012 و 019 مورد نیاز معابر سطح شهر تا مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق اسناد خزانه 008 با سررسید سال 1403 با شرایط زیر اقدام نماید.

آگهی مناقصه

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان م الف:1359531

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ  29/ 1401/05
گشایش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 9 روز  یکشنبه مورخ  1401/05/30
نشانی:  اصفهان  ـ  خيابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3– 031

شماره ردیف
مبلغ برآورد موضوع پروژهمناقصه

) ریال (
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

صالحیت و شرایط شرکت کنندگاندر مناقصه )ریال(

1401/23/ن1
واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری و 
برون شهری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن

45،090،000،0002،255،000،000
گواهینامه تایید صالحیت از اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

)رشته فعالیت حمل و نقل(

پروژه خرید آسفالت 012 و 019 و تحویل در محل 

محل پروژه: سطح شهر فالورجان مبلغ اعتبار پیش بینی شده: 15/000/000/000مدت پروژه : 2 ماه

نحوه پرداخت: اسناد خزانه 008 با سررسید سال  1403محل اعتبار: اعتبارات استانی) دولتی(

1- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 می باشد.
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سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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کاردار جدید سفارت آمریکا در افغانستان تعیین شد
»مک  کری« کاردار سفارت آمریکا در افغانستان از پایان ماموریت خود در این کشور خبر داد و گفت 
که »کرن دیکر« جایگزین او شده است.به نقل از خبرگزاری جمهور، مک کری در صفحه توئیترش 
ضمن اعالم این خبر نوشته است که  سال گذشته، توانسته با بسیاری از افغان ها در داخل و خارج از 
کشور همکاری کند ولی هنوز در افغانستان با  بسیاری از چالش ها مواجه ایم.وی نوشت: در طول در 
این مدت  در دوحه با طالبان برای رسیدگی به مسائل مهم گفت وگو کرده و همچنین خدمات کنسولی 
گسترده ای را برای شهروندان آمریکایی و سایر افراد فراهم ساخته است. کری تاکید کرده که کشورش 
با سازمان ملل متحد و شرکای بین المللی خود درباره  کمک های بشردوستانه به افغانستان هماهنگ 
خواهد بود.وی نوشت:»ما طالبان را در قبال تعهدات شان همچنان پاسخ گو قرار می دهیم تا افغانستان 

به پناهگاه امن برای تروریست ها از جمله داعش و گروه القاعده تبدیل نشود«.
 

هشدار چین:

»پلوسی« به تایوان سفر کند، ارتش چین بیکار نمی نشیند  
در ادامه هشدارهای مقامات سیاسی و نظامی دولت چین به سفر جنجالی مقام ارشد دولت آمریکا به 
تایوان، سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد که ارتش این کشور بیکار نخواهد نشست.به گزارش 
رویترز، »ژائو لی جیان«، ســخنگوی وزارت خارجه چین به مقامات آمریکا هشــدار داد اگر »نانسی 
پلوسی«، رییس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان سفر کند، ارتش چین »بیکار نخواهد نشست«.به 
نوشته رویترز، این اظهارات هشدارآمیز در نشست خبری هفتگی وزارت خارجه چین بیان شد. لی جیان 
همچنین گفت چون پلوسی »مقام شماره ۳ در هیئت حاکمه آمریکاست«، سفر او به تایوان »تاثیرات 
فاحش سیاسی« خواهد داشت.پس از تهدیدها و هشدارهای جدی مقامات نظامی و سیاسی چین، 
در نهایت دفتر نانسی پلوسی، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که پلوسی به همراه هیئت همراه به کشورهای 
ســنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن ســفر خواهد کرد. در این بیانیه هیچ اشاره ای به سفر این هیئت 

آمریکایی به تایوان نشده است.
 

میشل عون: 

از حقوق خود نمی گذریم
رییس جمهور لبنان تاکید کرد که این کشور درباره حقوق خود در آب های منطقه ای و منابع طبیعی اش 
سهل انگاری نخواهد کرد.به نقل از ســایت النشره، میشــل عون، رییس جمهور لبنان گفت: هدف از 
مذاکرات غیرمستقیم برای ترسیم مرزهای دریایی با اسراییل حفظ حقوق لبنان و رسیدن به راهکارهایی 
از طریق همکاری با آموس هوکشتاین، میانجی آمریکاست؛ راهکارهایی که حقوق ما و منابع مان را حفظ 
کند و به محض پایان مذاکرات فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور ایجاد شود.وی گفت: ما 
بر پافشاری خود برای حفظ حقوق مان در آب های منطقه ای و منابع طبیعی مان تاکید می کنیم. این ها 
حقوقی است که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی توان درباره آن سهل انگاری کرد و از آن گذشت.

 

الجزایر مشتری جدی پیوستن به »بریکس«
»عبدالمجید تبون« رییس جمهور الجزایر بر »عالقه شدید« این کشور شمال آفریقا برای الحاق به 
بریکس تاکید کرد.در حالی که کشــورهای عضو گروه »بریکس« در حال بررســی عضویت ایران و 
آرژانتین در این گروه هستند، رییس جمهور الجزائر درباره عضویت این کشور در بریکس صحبت کرد.

گروه بریکس شامل پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی 
است. از زمان شکل گیری بریکس بیش از یک دهه پیش، کشورهای عضو در زمینه هایی مانند اقتصاد، 
تجارت، سیاست، امنیت، نوآوری های فناوری و همچنین مبادالت فرهنگی و مردمی به نتایج مفیدی 

دست یافته اند. نام این گروه برگرفته از حرف اول انگلیسی اعضای آن است.

کلید حل مسائل، احیای برجام و در دست بایدن است؛

پیامد های تهدید ایران به حمله نظامی توسط »بایدن«

»داگ باندو« از اعضای ارشد اندیشکده کاتو است. او  فرارو
دستیار ویژه ســابق »رونالد ریگان« رییس جمهور 
اسبق آمریکا بود. باندو، نویسنده کتاب »حماقت های خارجی: امپراتوری 

جهانی جدید آمریکا« است.
به گزارش فرارو به نقل از امریکن کانزرواتیو، چند سالی است که رؤسای 
جمهور ایاالت متحده ایران را به جنگ تهدید کرده اند و اغلب این جمله را 
به زبان می آورند که »همه گزینه ها روی میز اســت«. جو بایدن آخرین 
فردی است که معتقد است می تواند تهران را از دستیابی به سالح هسته ای 
بترساند.بایدن در سفر اخیر خود به خاورمیانه که ویژگی آن اولویت دادن به 
منافع عربستان سعودی و اسراییل بود، قدری صادق تر بود. او در تلویزیون 
اسراییل اعالم کرد که از قوه قهریه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای به عنوان آخرین راه حل اســتفاده خواهد کرد. هم چنان مدعی 
شد که می خواهد برجام را احیا کند. با این وجود، سیاست او مذاکرات بر 
سر بازگرداندن پای بندی ایران به توافق را به شدت به هم ریخته و دولت 
بایدن در این باره ناشیانه عمل کرده است.در واقع، تبدیل آهسته سیاست 
دولت بایدن در قبال ایران به سیاست دولت ترامپ ضعف های چندگانه 
سیاست های آمریکا را برجسته می ســازد. یکی از بدترین شکست های 
دولت ترامپ سیاست آن در قبال ایران بود. ترامپ با هیاهوی بسیار برجام 
را از بین برد، تحریم های فراوانی را علیه ایران اعمال کرد و ده ها خواسته را 
از ایران ارائه داد. سپس  منتظر ماند تا طرف ایرانی با حالتی شبیه خزیدن 
به سوی واشنگتن حرکت کرده و تسلیم شود.کمتر رییس جمهوری است 
که مرتکب اشتباه ژئوپولیتیکی شــود. با وجود انتظار ترامپ ایرانی ها به 
پیشرفت های هسته ای سرعت بخشــیدند، در نقل و انتقال نفت خلیج 
فارس اختالل ایجاد کردند، به تاسیســات نفتی عربستان حمله کردند، 
نفت ونزوئال را تامین کردند، فعالیت های منطقه ای تهاجمی را ادامه دادند 
و متحدان عراقی را تشــویق کردند تا به نیرو های آمریکایی حمله کرده و 
حتی سفارت آمریکا را هدف قرار دهند.»پمپئو« وزیر خارجه وقت امریکا 
به شکلی غم انگیز اظهار داشت که ممکن اســت مجبور شود سفارتخانه 
آمریکا در عراق را تعطیل کند و ترامپ ناامیدانه پیشــنهاد داد اگر ایرانی ها 
از طریق آشــتی با او پیش از فصل انتخابات به کارزار انتخاباتی اش رونق 
دهند، توافق بهتری حاصل خواهد شد. حتی مقام های امنیتی اسراییل 
)اگرچه نه سیاستمداران راســتگرا که اکنون بر سیاست اسراییل مسلط 
هســتند( اذعان کردند که دولت ترامپ اشتباه فاجعه باری مرتکب شد و 
ایران را به سالح های هسته ای نزدیک تر کرد.سپس بایدن مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری خود را انجام داد. دولت او به جای پیشنهاد برای بازگشت 
واشنگتن به برجام در صورت اقدام متقابل ایران ظاهرا از ترس مورد انتقاد 
واقع شدن از سوی افرادی که سیاست آمریکا در قبال ایران را به هم ریخته 
بودند، مذاکرات را به تعویق انداخت. زمانی که دولت سرانجام وارد مذاکرات 
شد ،ســعی کرد از نقض تعهدات صورت گرفته توسط ترامپ برای کسب 
امتیاز بیشتر از ایران استفاده کند.سپس بایدن تسلیم تحریم های اعمال 
شده علیه ایران از سوی ترامپ شــد، تحریم هایی که به برنامه هسته ای 
مرتبط نبود و هدف از طراحی و اجرای آن نابودسازی توافق هسته ای بود. 

بایدن با نشان دادن ترس سیاسی و بی کفایتی دیپلماتیک اکنون تهدید 
آتش و گوگرد )نظامی( را علیه ایران مطرح می کند.دلیل خوبی وجود دارد 
که بخواهیم تهران عاری از سالح هســته ای بماند. با این وجود، این بدان 
معنا نیست که واشــنگتن حق حمله به ایران را دارد. تحت تهدید دائمی 
ایاالت متحده و مواجهه با یک همســایه متخاصم که از پیش بمب اتمی 
در اختیار داشته )اسراییل(، تهران به طور قابل درکی ممکن است، بخواهد 
سالح های هسته ای تولید کند.فشار دیپلماتیک ایاالت متحده، تحریم های 
اقتصادی و تهدید های نظامی هند، کره شــمالی یا پاکســتان را از رفتن 
حرکت به سوی ساخت بمب اتمی منصرف نساخت. هم چنین، اقدامات 
مشابه ایران را از فعالیت های مختلف هسته ای خود باز نداشته ،اقداماتی 
که می توانند به تهران توانایی دســتیابی به بمب اتمی را بخشند.در واقع، 
دو مورد مشهور وجود دارند که در آن دولت ها از سالح هسته ای رها شدند؛ 
مورد اوکراین که تســلیحات خود را تحویل داد و مورد لیبی که یک برنامه 
تسلیحاتی هسته ای نوپا را تعطیل کرد. در هر دو مورد نتایج برای دولت های 
آن کشــور ها مخرب بودند.کی یف مورد حمله از سوی روسیه قرار گرفت 
که وعده داده بود، در ازای تحویل تســلیحات هسته ای آن کشور از امنیت 
اوکراین محافظت خواهد کرد و طرابلس با جنگ داخلی روبه رو شد و رهبر 
برکنار شده آن )قذافی( توسط شورشیان به قتل رسید. در واقع، اگر رهبران 
سیاسی کشور های دیگر از این موضوع بترســند که در صورت خلع سالح 

با اقدامات خشــونت بار مواجه خواهند شد، تهدید به خلع سالح از سوی 
آمریکا بیش تر قدرت و کارایی خود را از دست می دهد.در مورد ایران چنین 
نگرانی هایی منطقی است. ایاالت متحده در کودتای نظامی در سال ۱۹۵۳ 
میالدی علیه دولت منتخب دموکراتیک شرکت داشت. برای مدت زمانی 
بیش از ۲۵ سال آمریکا در کنار شاه بدنام ایران از نظر دیپلماتیک و نظامی 
ایســتاد. ایرانیان و حکومت برآمده از انقالب، ایاالت متحده را مســئول 
خشونت های رخ داده در جریان انقالب آن کشور می دانستند. این آمریکا 
بود که به نیرو های نظامی ایران آموزش داده بود و تسلیحاتی را در اختیار 
آنان قرار داد که باعث کشتار معترضان انقالبی شده بودند.به جای پاسخ 
دادن به پیشنهاد تهران برای مذاکره در مورد همه مسائل مشاوران بوش او 
را تشویق به جنگی در منطقه کردند که باعث ایجاد منازعات فرقه ای شد و 
صد ها هزار غیر نظامی عراقی در جریان آن کشته شدند. با پایان غم انگیز 
سناریوی عراق هیچ کس در مورد تغییر رژیم اجباری در ایران صحبتی به 
میان نمی آورد.البته هیچ بازیگری نمی خواهد تهران به بمب اتمی دست 
یابد، اما این معیار مناســبی برای ورود آمریکا به فــاز جنگی علیه ایران 
نیست. در هر حال اکثر کشــور های روی زمین حداقل یک دشمن دارند 
که می خواهند ابرقدرت بزرگ آن را شکست دهد.یک حمله نظامی علیه 
ایران تمایل آن کشور به توسعه سریع تر برنامه تسلیات هسته ای را تشدید 

می کند. جنگ گسترده تر با ایران وحشتناک خواهد بود. 

وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در دیدار با یک 
مسئول آمریکایی تاکید کرد که اگر پیشنهاد ارسال 
سوخت ایران رسمی شــود ما نمی توانیم هیچ گونه 
بخششی در این راستا را نپذیریم.به گزارش النشره، 
ولید فیاض، وزیر انرژی دولت پیشبرد امور در لبنان 
با آموس هوکشــتاین، میانجــی آمریکایی دیدار و 
در خصوص بحران سوخت این کشــور رایزنی کرد.

فیاض در خصوص این دیدار گفت: من و هوکشتاین 
به مسئله ســوخت ایران پرداختیم و با صراحت به 
او گفتم که باید برای مردم لبنــان برق ایجاد کنیم و 
اگر پیشنهاد ایران رسمی شــود من نمی توانم هیچ 
گونه بخششی در این راســتا را نپذیرم.وزیر انرژی و 
منابع آبی دولت پیشبرد امور لبنان پیش از این نیز در 

اظهاراتی گفت: ما از هر کمک و بخششی که از طرف 
دولت های دوست بیاید، استقبال می کنیم.پیش 
تر جبران باســیل، رییس جریان آزاد ملی لبنان در 
گفت وگو با شــبکه المنار تاکید کرده بود که با وجود 
امضای قرارداد با مصر و اردن تصمیم سیاسی آمریکا 
مانع رسیدن برق و گاز به لبنان می شود.وی در ادامه 
گفت که من نزد سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب 
ا... لبنــان و همچنین وزیر انرژی لبنــان می روم و 
از آن ها درخواست می کنم که ســوخت ایرانی وارد 
کنیم، در این صــورت روزانه ۱۰ ســاعت در روز برق 
خواهیم داشت.همچنین سید حسن نصرا...، دبیرکل 
حزب ا... لبنان اخیرا در گفت وگو با شبکه المیادین 
درخصوص بحران ســوخت لبنان تاکید کرد: »من 

حاضرم از ایران سوخت وارد کنم؛ اما مسئله این است 
که دولت لبنان باید این امر را بپذیرد، هیچ کسی در 
لبنان جرات این کار را ندارد زیرا از تحریم های آمریکا 
می ترسند.« از سوی دیگر وئام وهاب، رییس حزب 
»التوحید العربی« لبنان تاکید کرد که پیشنهاد سید 
حســن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان برای آوردن 
سوخت از ایران تحولی مثبت اســت و باید اجرایی 
شود. هرکس که با این پیشــنهاد مخالفت کند باید 

رسوا شود.

وزیر انرژی لبنان: 

پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی شود آن را می پذیریم

رییس کمیته مرز مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: طالبان تابع قوانین و مقررات بین المللی نیست زیرا آشنایی به مقررات و قوانین مرزی ندارد؛ بنابراین گاهی 
اوقات فراتر از قانون در مرزها تجاوز می کند.اگر بخواهیم برخورد کنیم باید یک برخورد بازدارنده باشد تا به هیچ وجه چنین موضوعی را تکرار نکنند و این فتنه ها در نطفه 
خاموش شود.شهریار حیدری در گفت وگو با ایلنا، درباره درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان کشورمان گفت: متاسفانه جریان طالبان، یک حکومتی است که هنوز بی ثبات 
است و ثباتی در کشور و مناطق مرزی اش ندارد از این جهت گروه های مردمی در قالب طالبان به حفاظت و حراست از مرزها می پردازند هر روز هم این تیم ها تغییر می کنند 
و هر تیمی که می آید با تیم دیگر متفاوت است. بنابراین هر جوری که می خواهند تصمیم می گیرند به همین جهت به دلیل بی ثباتی در حاکمیت طالبان این جریانات 
بعضی از اقدامات را انجام می دهند که خالف قوانین و مقررات ایمنی مرزی است.رییس کمیته مرز مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: بارها از طریق مرزبانی و 
دستگاه دیپلماسی به این گروه ها که زیرمجموعه طالبان هستند، اخطار داده شده است بعد هم یک الی دو بار توسط ارتش و مرزبانی برخوردهایی انجام شد. واقعیت 
این است از بی ثباتی حکومت و دولت افغانستان این اتفاقات رخ می دهد.وی با اشاره به این که مرز تابع قوانین و مقررات بین المللی است، عنوان کرد: بین ما و افغانستان 
پروتکل هایی وجود دارد. وسط رودخانه هیرمند مرز ما و این کشور است که یک پروتکل بین المللی است و در همه دنیا پذیرفته شده، اما طالبان تابع قوانین و مقررات 

بین المللی نیست زیرا آشنایی به مقررات و قوانین مرزی ندارد؛ بنابراین گاهی اوقات فراتر از قانون در مرزها تجاوز می کند.

اظهار نظر روزواکنش رییس کمیته مرز مجلس به درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان

وز عکس ر

گفت وگوی نامزد 
ریاست جمهوری 
کنیا با هواداران

ویلیام روتو، معاون رییس 
جمهور کنیا و نامزد ریاست 
جمهــوری، در طــول یــک 
گردهمایــی بــا هــواداران 

صحبت کرد.

واکنش نماینده مجلس به انتقادات:

 شوآف در گل و الی سیل به سلفی با »موگرینی« شرف دارد
سیدنظام موســوی در واکنش به اظهارات اخیر اصالح طلبان علیه حضور مسئوالن و نمایندگان 
مجلس در مناطق سیل زده تاکید کرد: شوآف در گل و الی سیل، به سلفی با موگرینی شرف دارد.

سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی به اظهارات و مطالب 
برخی افراد و جریانات اصالح طلب درباره حضور مســئوالن ارشد دولت و نمایندگان مجلس در 
نقاط سیل زده واکنش نشان داد. موســوی در توئیتی در این باره نوشت: » رسانه ها و چهره های 
اصالح طلب به ما خرده می گیرند که در بازدید از مناطق سیل زده شوآف کرده اید. سلمنا! گیرم که 
دروغ تان راست باشد. ولی باز هم شوآف در گل و الی سیل، به سلفی با موگرینی شرف دارد. دریغا 

محض شوآف هم که شده، یک بار در سیل و طوفان و زلزله کنار مردم و همدرد مردم نبودید.«
 

مقام ایرانی: 

کاخ سفید با گفت وگوی تهران با ریاض و قاهره مخالف است
رییس دفتر حافظ منافع ایران در مصر گفت: آن چه در عراق می گذرد با هدف شعله ور کردن جنگ 

» شیعی - شیعی « است.
محمد حسین ســلطانی فرد در صفحه توئیتر خود در مورد تحوالت اخیر عراق  نوشت: » آن چه 
در عراق می گذرد با هدف شعله ور کردن  جنگ شیعی -شــیعی است. آمریکا شکست نشست 
جده را می خواهد در عراق جبران کند و مذاکرات ایران و ســعودی که می تواند بر سایر محورها از 
جمله عراق تاثیرگذار باشد را به چالش بکشــاند . کاخ سفید با گفت وگوی تهران با ریاض و قاهره 

مخالف است.«
 

چراغ سبز آمریکا به خط قرمز ایران؟ 
ازســرگیری احتمالی مذاکرات رفع تحریم ها در وین که یک عضو کمیســیون سیاست خارجی 
مجلس مطرح کرد، هرچند ازســوی منابع دیگر تایید نشد؛ اما با نشــانه های اخیر درباره تالش 
طرف های اروپایی برای به نتیجه رســیدن مذاکرات، به نظر می رسد ایران و اروپا در تالش اند تا 

با باز نگه داشتن روزنه های مذاکره، از معرکه تقصیر در شکست احتمالی مذاکرات بگریزند.
از سوی دیگر، بسته پیشنهادی اروپا که بنابر گزارش العربی جدید، شامل رفع تحریم های تازه از 
چند نهاد و شرکت وابسته به نهادهای نظامی ایران نیز هست، می تواند گواهی بر سناریوی چراغ 
سبز آمریکا به ایران باشد. هرچند در این گزارش تاکید شده که همه 8۰  نهاد اقتصادی وابسته به 
نهادهای نظامی در این فهرست قرار ندارند؛ اما اگر قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در این فهرست باشد، 

یکی از خواسته های مهم ایران در مسیر برآورده شدن خواهد بود.
 

مصر به ایران پیام داد
وزارت خارجه مصر با ارسال پیامی با خانواده های قربانیان سیل اخیر در ایران ابراز همدردی کرد.

»احمد کاظم« سخنگوی وزارت خارجه مصر با انتشار پیامی با قربانیان و خانواده های بازماندگان 
ســیل اخیر در مناطق مختف ایران ابراز همدردی کرد و برای همه مجروحــان این بالی طبیعی 
آرزوی بهبودی عاجل کرد.  طبق اعالم آمارهای رسمی، در جریان سیالب های اخیر در ایران تاکنون 
۶۹ نفر جان باخته  و ۴۵ نفر مفقود شده اند. سیل اخیر که ناشی از بارش های شدید موسمی  است 
عالوه بر ایران، کشورهای پاکستان، امارات و افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث تلفات 
و خرابی های گسترده ای شده است. وزارت خارجه مصر عالوه بر ایران، با دولت و ملت جمهوری 

اسالمی پاکستان به خاطر سیل اخیر ابراز همدردی کرده است.

کافه سیاست

ذوالنوری: 

اصلی ترین دلیل کندی 
پیشرفت مذاکرات، بحران 

اوکراین بود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: امــروز دولت موظــف به غنی 
سازی اورانیوم در سطح باالست، ماشین های 
پیشرفته ای نصب شده اســت و آمریکایی ها 
نمی توانند این وضعیت را بپذیرند و باعث شده 
انگیزه ای برای بازگشــت به مذاکرات نداشته 
باشند.حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفت 
و گو با شفقنا با اشــاره به دلیل کندی پیشرفت 
مذاکرات، اظهــار کرد: دلیل کندی پیشــرفت 
مذاکرات، تیم مذاکره کننده ایران نیست بلکه 
دو عامل اصلی، در روند مذاکرات تاثیر گذاشت 
که اصلی ترین آن، بحران اوکراین بود و درگیری 
روسیه و اوکراین باعث شــد، پرونده ایران از 
اولویت اول آمریکا خارج شــود.وی ادامه داد: 
همچنین در مذاکرات گذشته، امتیازاتی برای 
آمریکایی ها پیش بینی شده بود؛ مثال نکاتی 
که در بیانیه پایانی با امضای وزرای خارجه ۵+ 
۱ و ایران صادر می شــد، برای آمریکایی ها برد 
محسوب می شد؛ اما با تالش تیم مذاکره کننده 
جدید حذف این بندها به طرف مقابل قبوالنده 
شد؛بنابراین آمریکایی ها به دلیل اینکه آنچه که 
می خواهند به دست شان نمی آید، بی انگیزه 
شده اند.ذوالنوری تصریح کرد: آمریکایی ها می 
خواستند از توافق هسته ای و وین به عنوان پله 
ای برای سلطه امنیتی در ایران و منطقه استفاده 
کنند که عائد آنها نمی شــود؛ اما آن ها چاره ای 
غیر از بازگشــت به برجام ندارند و به مذاکرات 
بر خواهند گشــت؛ با اقدام راهبردی مجلس، 
امروز دولــت موظف به غنی ســازی اورانیوم 
در سطح باالست و ماشــین های پیشرفته ای 
نصب شــده اســت و با شــتاب کار می کنند؛ 
بنابراین آمریکایی ها نمی توانند این وضعیت را 
بپذیرند.نماینده مردم قم در مجلس گفت: برای 
آمریکایی ها، ایرانی که توان و فعالیت هسته ای 
اش کنترل شده و شــفاف باشد و تحریم های 
اقتصادی  را علیه این کشور اعمال کند، ترجیح 
دارد نه ایرانی که تحریم ها را دور بزند و فعالیت 

هسته ای اش تحت نظارت آنها نباشد.

بین الملل

عکس: جماران
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

حمایت از اصفهان در حوزه حمل و نقل حمایت از کل کشور است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: هر گونه حمایت از راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در اصفهان به معنای حمایت از حمل و نقل در کشور است.عباس مقتدایی در نشستی با 
مسئوالن حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای یکی از پردغدغه ترین و زحمتکش ترین بخش ها هستند،اظهار کرد: حضور مسئوالن ارشد 
استان در برنامه های این سازمان بیانگر اهمیت کار آن هاســت.وی با بیان اینکه اصفهان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی که دارد در حوزه حمل و نقل کشــور نقش استراتژیک دارد، افزود: این استان 
شاهراه حمل و نقل کشور در بخش مسافر و بار است.نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه 
هر گونه رســیدگی به وضعیت راهداری و حمل و نقل جاده ای در کشــور به عنوان رسیدگی و ارائه 
خدمات به کل کشور است، اضافه کرد: اگر بخش خصوصی و مشارکت مردم را در حوزه حمل و نقل 
و راهداری اصفهان جذب کنیم، سود آن به همه مردم کشور می رسد.وی با تاکید بر اینکه در بخش 
صادرات و تولید باید حمل و نقل به صورت ویژه دیده شــود، ابراز داشت: از این رو باید فعاالن این 

حوزه در زمینه اختیارات و اعتبارات از وضعیت بهتری برخوردار شوند.

مدیر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری اصفهان:
 32 درصد از مشکالت سرمایه گذاری

 در استان های منطقه یک کشور مربوط به قوانین و مقررات است
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: حدود ۳۲ درصد از مسائل و 
مشکالت سرمایه گذاری در استان های منطقه یک کشور متشکل از از پنج استان البرز، قزوین، زنجان، قم 
و اصفهان به قوانین و مقررات موجود اختصاص دارد.محسن ایروانی در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه 
اقتصادی منطقه یک )سرمایه گذاری( در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:حدود ۱۳ درصد از مشکالت 
سرمایه گذاری در این استان ها نیز به مسائل تامین مالی و ۱۱ درصد به مسائل مرتبط با آموزش و تجارب 
و مهارت ها و ۱۰ درصد به مسائل بین بخشی وابسته است.وی ادامه داد: همچنین ۶ درصد از مشکالت 
سرمایه گذاری مربوط به صدور مجوزها و بقیه مشکالت سرمایه گذاری هم به زیرساخت ها از جمله آب، 
برق و زمین اختصاص دارد که جمع بندی الزم در این زمینه انجام شده و بر اساس اولویت بندی در دستور 
کار جلسه های آینده کارگروه اقتصادی منطقه یک قرار خواهد گرفت.  مدیر کل هماهنگی امور سرمایه 
گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه مهم ترین معضالت سرمایه گذاری توسط استان ها 
در این زمینه ارائه و در هشت گروه دسته بندی شــد، اظهار داشت: این معضالت شامل مسائل مربوط 
به قوانین و مقررات موجود برای ســرمایه گذاری، مشکالت موجود در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه 
گذاری، مسائل مربوط به تامین مالی و منابع مالی شبکه بانکی، مسائل مربوط به زیرساخت های آب، 
برق و زمین است، همچنین موضوعات بین بخشی و مسائل مرتبط با آموزش و دانش هم در این قالب 
جمع بندی و اولویت بندی شــد.وی با بیان اینکه موانع و مشکالت سرمایه گذاری در جلسه مطرح شد 
ابراز امیدواری کرد که با تعامل و تبادل افکار بین استان ها عضور این کارگروه زمینه رفع مشکالت سرمایه 
گذاری فراهم شود و بتوانیم بستر و زمینه رشد سرمایه گذاری در استان های این منطقه را ایجاد کنیم.

ایروانی خاطرنشان کرد: بر اساس ابالغ دستورالعمل معاونت اقتصادی وزارت کشور به استانداری ها، 
کارگروه های تخصصی به منظور هم افزایی و اخذ نظرات اســتان ها و تبادل نظــر در مورد موضوعات 
اقتصادی در قالب ۶ کارگروه با حضور تعدادی از اســتان ها تشکیل شد.به گفته وی، موضوعات اصلی 
اقتصادی روز در این کارگروه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهادات و راهکارها را به 
تهران ارائه خواهند داد تا از طریق وزارت کشور پیگیری شود.وی با اشاره به اینکه کارگروه اقتصادی منطقه 
یک متشکل از پنج استان البرز، قزوین، زنجان، قم و اصفهان است که اولین جلسه این کارگروه تشکیل 
شد، بیان کرد: دبیرخانه این کارگروه به استان اصفهان واگذار شده و موضوع مورد بحث این کارگروه 

مباحث سرمایه گذاری است.

طمع قاپیدن نام قلم زنی ایران؛

چکش بر سر هنر نصف جهان

شاید انواع هنر های صنایع دستی را نشناسید  سپیده صالحی 
یا خلق شان را ندیده باشید، اما اگر اصفهانی 
باشید یا گذرتان به اصفهان خورده باشــد، حتما برای یک بار هم که شده 
تصویر هنرمند مو سپید کرده را که با چکش بر سر قلم های فلزی می کوبد و 
روی صفحات مســی یا نقره طرح می زند ، دیده اید.وارد بازار اصفهان که 
می شوی، اول آواز چکش و قلم را بر صفحات مس می شنوی و بعد هنرمند 
و هنرنماییاش را می بینی.قلم زنی از هنر هایی است که به نام نصف جهان 
در فهرست آثار ناملموس ثبت ملی شده، اما تا این لحظه خبری از جهانی 
شدنش نیست. موضوعی که رییس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان 

و استادکار قلم زنی، به تازگی در مصاحبه ای از آن گالیه کرده است.

چکش غفلت مسئوالن بر دست هنرمندان قلم زنی
عباس شــیردل در این گفت وگو ،گرانی مواد اولیــه را مهم ترین دغدغه 
هنرمندان صنایع دستی عنوان کرده و گفت : شرایط بسیار سختی که برای 
واردات و صادرات نقره از چند دهه قبل وضع شده؛ در دو دهه اخیر - با توجه 
به آزاد شدن واردات و صادرات این فلز در بسیاری از کشور ها از جمله چین و 
روسیه - ضربات سنگینی را به صنعت قلمزنی وارد کرده است.وی دومین 
اقدام زیان بار را وارد کردن صنایع دستی در شمول قانون پیمان سپاری ارزی 

صادرات در دولت قبل می داند و می گوید: این موضوع سبب شده که در دو 
سال گذشته هیچ صادرات کانتینری صورت نگیرد و دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
بافنده فرش و یک میلیون و ۲۰۰ هزار هنرمند صنایع دستی در سراسر کشور 
بیکار شوند.در این گفت وگو رییس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان، 
زنگ خطری جدی را در حوزه صنایع دســتی اصفهان به صدا در می آورد.

شیردل می گوید: ترکیه با اعطای امتیاز های ویژه به دنبال جذب هنرمندان 
صنایع دستی کشورمان و ثبت هنر های دستی ایرانی مانند قلم زنی به نام 

خود است.

نکند سرنوشت قلم زنی بشود سرنوشت فرش دستباف ایرانی
با خواندن این خبر به یاد مصاحبه ای افتادم که قریب به دو سال پیش با 
رییس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف اصفهان داشتم. از صیرفیان 
درباره فرش کاشــان چین، فرش کاشــان هند و فرش نایین هند و چین 
پرســیدم که بازار جهانی را قبضه کرده اند، او در پاسخ گفت: دخترم شاید 
آن موقع تو هنوز به دنیا نیامده بودی، اما من خوب یادم می آید که در دوره 
ای، چین شــرایط حضور و اقامت بافندگان فرش ما را در کشورش فراهم 
کرد. هنرمند را برد هنرش را هم. حاال ما چه بگوییم که مشتریان اروپایی 
نمی دانند کاشان یکی از شهر های ایران اســت نه چین و فرش دستباف 

چین و هند به نام نایین و کاشــان در بازار های جهانی مبادله می شود.این 
خاطره تلخ یعنی اگر دیر دست به کار شویم سایر هنر های دیگر ایران زمین 
از جمله قلم زنی را تصاحب می کنند و چه کسی باور می کند خاستگاه این 

هنر، اصفهان است؟

نبود مس و مواد اولیه، نخستین دغدغه هنرمندان قلم زنی
مهدیه توانگر، هنرمند جوان و در عین حال با تجربه ای است که، سال هاست 
شانه به شــانه همســرش در کارگاهی قلم زنی کار می کند و صدای قلم و 
چکش بر سطوح مسی آواز زندگی مشترک شــان شده، او اولین دغدغه 
کاری شان را کمیاب شدن مس عنوان می کند و می گوید: این روز ها پیدا 
کردن مس سخت ترین بخش کار ماست؛ گاه باید از بعضی واسطه ها مس 
را در حد کم و با قیمتی با نوســان و باورنکردنی خریداری کنیم. اگر مس 
نباشد قلم زنی معنایی ندارد.کارخانه ها به همه مس نمی دهند، باید خیلی 
پرکار باشیم یا رابطه و پارتی داشته باشیم تا مقدار کمی مس دریافت کنیم. 
بازار فروش محصول را هم از دست داده ایم. مردم در خرید مایحتاج اولیه 
زندگی با چالش مواجهند، محصوالت صنایع دستی که جای خود را دارند.

مانع تراشی های بانکی برای اعطای تسهیالت
این اســتادکار قلم زنی که این هنر را به شاگردان بســیاری آموزش داده، 
می گوید: در سال های اخیر استقبال هنرجویان از فراگیری صنایع دستی 
کاهش یافته، وقتی بازار فروش مساعد نباشد کسی برای آموزش پیش 
قدم نمی شود. بزرگ ترین مشکل ما این اســت که حمایت نمی شویم. 
تاکنون حتی یک وام از سازمان های مرتبط با صنایع دستی دریافت نکرده 
ایم.به گفته توانگــر، هر بار که برای دریافــت وام مراجعه می کنند از آن ها 
تقاضای چندین ضامن و مدارک مختلف می شــود و شرایط دریافت وام 
به حدی مشکل اســت که از دریافت آن منصرف می شوند.وی ادامه می 
دهد: همه می گویند آفرین چه هنر زیبایی دارید، اما برای ماندگار شــدن 
این هنر و این کارگاه هیــچ کاری نمی کنند.خارج از مرز هــا هنر قلم زنی 
طرفداران بســیاری دارد حتی خانمی در آمریکا از طریق فضای مجازی و 
صفحات شخصی هنرمندان ما، آموزش ابتدایی قلم زنی را یاد گرفته و حاال 
با ساده ترین کار ها طرفداران و حتی شاگردانی برای خود جذب کرده، این در 
حالی است که همان هنرمندان چیره دست که در سکوت آثاری کم نظیر و 

ارزشمند خلق می کنند، حمایت نمی شوند.

راه صادرات باز شود، مشکالت مان رفع می شود
حسین کوهی، هنرمند قلم زنی از موانع صادرات می گوید: در رشته ما اگر 
نتوانیم محصوالت مان را صادر کنیم به درآمد قابل توجه نمی رســیم؛ اگر 
شرایط صادرات فراهم شود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.در صنایع 
دستی و قلم زنی مشکالتی هست، اما تا کنون درباره مهاجرت هنرمندان به 
ترکیه نشنیده ام. کسی که بخواهد بماند در سخت ترین شرایط هم راهش را 
پیدا می کند و کسی هم که به فکر رفتن از کشور باشد کوچک ترین مشکل را 

آنچنان بزرگ می کند که رفتنش را توجیه کند.

یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان قطعات برق 
صنعتی کشــور در اصفهان توانســته با صادرات ۴۰ 
درصد از محصوالت خود ســاالنه پنج میلیون دالر 
ارزآوری داشــته باشــد.مدیرعامل یک مجموعه 
تولیدی دانش بنیان، ۲۷ کشــور دنیا را بازار هدف 
صادرات این مجموعه برشــمرد و گفــت: دریافت 

گواهینامه های معتبر بین المللی و کســب رضایت 
مشــتریان خارجــی از جملــه مهم تریــن عوامل 
دستیابی به رشد ســه برابری صادرات این شرکت 
دانش بنیان در شرایط ســخت تحریم بوده است.
نوید وفایی، ظرفیت این شرکت را تولید ساالنه ۱۰۰ 
میلیون عدد محصول از هفت گروه در ۲۰ ایســتگاه 
تولیدی عنــوان کرد و افزود:تولیدات این شــرکت 
تامین کننده ســه هزار و ۵۰۰ کارخانه تابلو ســازی 
صنعت برق کشــور اســت.وی، انواع ترمینال های 
ریلی، داکت ها، کلید های مینیاتوری، چراغ سیگنال، 

بست های کمربندی، ریل هایی تابلویی و کنترل های 
ســوئیچ را از مهم ترین محصــوالت این مجموعه 
برشمرد و گفت: تمامی فرآیند تولید این محصوالت 
با تکیه بــر دانش بومی متخصصان در رشــته های 
مکانیک، برق و قدرت، الکترونیــک و کامپیوتر به 
دست آمده است. مدیر عامل این مجموعه تولیدی 
محصوالت صنعت برق در استان اصفهان افزود: به 
منظور تحقق وظیفه اجتماعی ایــن گروه صنعتی، 
زمینه مهارت آموزی و اشتغال ۶۰۰ مددجوی جرائم 

مالی در پنج زندان این استان فراهم شده است.

با تکیه بر دانش بومی متخصصان صنعت برق در اصفهان صورت گرفت؛

صادرات دانش بنیان، به 2۷ کشور جهان

خبر روز

مدیرکل استاندارد : 

 باالترین استانداردسازی مصالح ساختمانی در اصفهان
 مربوط به سیمان و کاشی است

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: باالترین میزان استانداردسازی در میان کارگاه ها و واحدهای تولیدی 
مصالح ساختمانی در استان مربوط به سیمان و انواع کاشی به ترتیب با ۱۰۰ و ۹۱.۷ درصد است.

محمود فرمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از هشت مجموعه تولید سیمان فعال و زیر پوشش 
اداره کل استاندارد استان اصفهان همه آنها معادل ۱۰۰ درصد دارای پروانه استاندارد هستند و از ۱۲ واحد 

تولید انواع کاشی نیز ۱۱ واحد معادل ۹۱.۷ درصد پروانه استاندارد دارند.
وی، میزان واحدهای دارای پروانه استاندارد در بین واحدهای تولیدی عایق رطوبتی را ۸۰ درصد، بتن 
آماده ۷۷.۶ درصد، انواع آجر و پنل رسی ۷۶.۷ درصد، شیشه های ساختمان ۷۴.۱ درصد و بلوک پلی 
استایرن ۵۲ درصد اعالم و اضافه کرد: کمترین میزان استانداردسازی مربوط به تیرچه خرپایی با ۴۶.۸ 

درصد و سنگدانه ۵۰.۶ درصد است.
فرمانی از مهم ترین دالیل پایین بودن میزان استانداردسازی در واحدهای تولید تیرچه خرپایی را نوع 
تولید و مصرف آن دانست و اظهار داشت: برای تولید این محصول به تاسیسات و تجهیزات پیچیده ای 

نیاز نیست و به طور مستقیم از محل تولید به مصرف منتقل می شود.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولید سنگدانه نیز در شرق و شمال شرق اصفهان مستقر هستند که 
مجوز تولید ندارند و ما نمی توانیم به آنها پروانه استاندارد بدهیم.فرمانی با اشاره به نظارت و بازرسی 
های اداره کل استاندارد استان اصفهان بر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی، اظهار داشت: برخی از 
مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری هستند و در ساخت و ساز نیز باید از مصالح ساختمانی 
استاندارد استفاده شود. مدیرکل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال گذشته و چهار ماه 
نخست امسال ۲۳۸ اخطار به واحدهای تولید مصالح ساختمانی در استان صادر و ۱۴ واحد پلمب شد.

وی با اشاره به اعالم جرم برای ۶۵ فقره پرونده در زمینه مصالح ساختمانی غیر استاندارد در این مدت، 
افزود: احکام صادره قضایی برای واحدهای متخلف مصالح ساختمانی نیز در این مدت معادل یکهزار 

و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۸ ماه حبس تعزیری بوده است.
وی به گزارش کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ســاختمان استان در چهار ماه نخست امسال نیز 
اشاره و اضافه کرد: از ۲۵ بازرسی صورت گرفته، سه مورد تعلیق و ۲ مورد ابطال پروانه استاندارد، سه 
مورد اخطاریه حقوقی، چهار فقره اعالم جرم، ۲ ارجاع به کمیسیون ماده ۴۲ و سه مورد دریافت پروانه 
استاندارد داشتیم.فرمانی، مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را در ارتباط با 
استانداردسازی محصوالت، نبود دسترسی واحدهای تولیدی آجر و سنگدانه به مواد اولیه مناسب، 
اتالف انرژی باال، ناهمگونی محصول و عدم پخت کامل و مناسب مصالح کوره ای به دلیل سنتی بودن 
ساختار آنها، عدم شست وشوی کامل سنگدانه ها به دلیل کمبود آب، عدم تعیین تکلیف قطعی برای 
واحدهای تولیدی درباره اجرای مصوبه کمیته امور زیربنایی، عدم نظارت کافی در حوزه مصرف مصالح 
و تجهیزات ساختمانی، عدم وجود حساســیت کافی مجریان و ناظران به کیفیت مصالح و کنترل 
استاندارد در طرح های دولتی و خصوصی و شــیوه های نادرست و غیر علمی در کارگاه های سنتی 
عنوان کرد.وی، عدم اهتمام به دریافت یا تمدید پروانه استاندارد، رقابت ناسالم و فروش محصوالت 
واحدهای فاقد پروانه استاندارد و تولید مصالحی مانند بتن، تیرچه و بلوک بدون مجوز در محل برخی 
از پروژه های انبوه سازی را از دیگر مشکالت مربوط به استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان 
اصفهان برشــمرد و گفت: در مجموع حدود ۹۰۶ واحد تولیدی فعال مصالح ســاختمانی در استان 

شناسایی شده است و ۸۶ آزمایشگاه همکار برای کنترل و ارزیابی کیفیت این محصوالت داریم.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی عمومی درباره استانداردسازی 
مصالح ساختمانی، خاطرنشــان کرد: ما پیشنهادهایی در این زمینه به مســئوالن ارائه کردیم که از 
جمله آنها می توان به جلوگیری از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد توسط مهندسان ناظر و 
مجریان ذی صالح و عدم ارائه مجوز پایان کار توسط شهرداری ها به ساختمان هایی که در آن از مصالح 

ساختمانی غیر استاندارد استفاده شده است، اشاره کرد.

اخبار

گفت و گو

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: میزان درآمد گمرکات استان اصفهان نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۵ درصد رشد داشته است.رسول کوهستانی پزوه  
از رشد ۱۰ برابری دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات استان اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داد و  اظهار کرد: در ۴ ماه گذشته ماشین آالت تولید، قطعات 
و مواد اولیه واحد های تولیدی مهم ترین کاال های وارداتی به استان اصفهان بوده است.وی درباره واردات کاال از طریق گمرکات استان اصفهان بیان کرد: در چهار 
ماهه ۱۴۰۱، ۳۴ هزار تن کاال به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شده که از لحاظ ارزشی معادل مدت مشابه سال قبل بوده است.

وی افزود: طی این مدت تشریفات واردات از طریق گمرک اصفهان ۲۷ هزار تن و ارزش ۱۷۰ میلیون دالر، گمرک اختصاصی شرکت فوالد مبارکه ۷ هزار تن و به 
ارزش ۲۸ میلیون دالر و گمرک اختصاصی ذوب آهن ۷۱۱ تن و به ارزش ۳ میلیون دالر بوده است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: عمده کاال های وارداتی 
گمرکات استان اصفهان ماشین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی بوده است. در این مدت ۶۶ میلیون دالر ماشین آالت و 
دستگاه های مکانیکی، ۳۷ میلیون دالر ماشین آالت برقی، ۱۷میلیون دالر چدن و آهن و فوالد، ۷ میلیون دالر وسایل نقلیه )کامیون( و اجزا و قطعات خودرو و ۷ 
میلیون دالر مواد پالستیکی از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شده است.کوهستانی پزوه درباره مهم ترین کشور های مبدأ واردات کاال به مقصد گمرکات 
اســتان اصفهان گفت: طی این مدت چین با ۵۲ میلیون دالر، کره جنوبی ۳۴ میلیون دالر، ترکیه ۲۵ میلیون دالر، آلمان ۱۶ میلیون دالر و ایتالیا ۱۴ میلیون دالر 

مبدأ واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده است.

رشد 10 برابری دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات استان اصفهان

نشست کم آبی و 
مدیریت منابع 
آب در استان ها

نشســت کم آبی و مدیریت 
منابــع آب در اســتان ها با 
حضــور مســئوالن مرتبط 
در دولــت و مجلــس و 
کارشناســان این حوزه در 

خبرگزاری مهر برگزار شد. 

وز عکس ر

3۸ هزار تن گندم از 
کشاورزان  اصفهانی 

خریداری شد
در سال زراعی جاری کشاورزان شرق استان 
با دریافت ۵ نوبت آب ده روزه به کشت غالت 
و به خصوص گندم پرداختند که طرح خرید 
تضمینی گندم توسط سازمان تعاون روستایی 
و اداره کل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان 
اصفهان انجام می شود. مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار 
تسنیم در اصفهان با اشاره به خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان  اســتان، اظهار داشت: تا 
کنون ۳۸ هزار تن گندم از کشــاورزان استان 
خریداری شده است که پیش بینی می شود 
با این روند میزان خریــد گندم به ۷۰ هزار تن 
برسد.محســن ضیایی افزود: خرید گندم از 
کشاورزان از اوایل خردادماه آغاز شده و تا پایان 
شهریور ماه ادامه دارد. در استان اصفهان ۴۷ 
مرکز خرید گندم برای کشاورزان سازماندهی 
شــده اســت. میزان خرید گنــدم از لحاظ 
وزنی نســبت به سال گذشــته تا این مرحله 
باالی ۱۰۰ درصد افزایش داشــته اســت.وی 
تصریح کرد: تاکنون بیشترین خرید گندم از 
شهرستان های شرق استان مانند زیار، ورزنه، 
جرقویه، هرند و کوهپایه بوده است. ضیایی با 
بیان اینکه قیمت هر کیلو گندم خریداری شده 
از کشاورزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، گفت: 
وجه گندم به صورت کشوری پرداخت می شود 
و  درهمه اســتان ها تا تاریخ معینی پرداخت 
کامل انجام می شــود و اکنون کشاورزان در 
همه استان ها باالی ۷۰ درصد وجه را دریافت 
کردند.وی خاطرنشان کرد: قول هایی از سوی 
وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسویه تا چند روز 
آینده داده شده است. محسن حاج عابدی، 
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان  
نیز در خصوص خریــد گندم از کشــاورزان 
توسط سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: 
مجموعه تعاون روســتایی براساس وظیفه 
ذاتی خــود مانند هر ســال اقــدام به خرید 
تضمینی محصول استراتژیک گندم کرد و ۴۲ 
مرکز در سطح اســتان عملیات خرید گندم را 

انجام می دهند. 

عکس: مهر
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قلعه های اصفهان، تجلی قامت تاریخ

 ارگ گوگد، دومین بنای خشتی ایران
این قلعه فاخر تاریخی در زمان صفویه درمسیر جاده معروف ابریشم ساخته شده و در زمان صلح به عنوان كاروانسرا، محل استراحت كاروان تجار و حاكمان والیات 
ایران بوده و در زمان جنگ نیز به عنوان دژ نظامی از آن استفاده می شد. وجود اتاق های سنتی در كنار حیاط سرســبز با حوضی بزرگ و پر آب، حكایت خانه های 
قدیمی و باغ های ایرانی را به بازدید كنندگان و گردشگران یاد آوری می كند.این قلعه تاریخی در پنج كیلومتری شهر گلپایگان، در سال 1378 با نظارت اداره میراث 
فرهنگی بازسازی و به شماره 2574 در فهرست آثار ملی ثبت، و در سال 1390 به بخش خصوصی واگذار شد.ارگ گوگد كه به عنوان دومین بنای خشتی و گلی ایران 
زمین از آن یاد شده، به شكل مربع و به وسعت 6 هزار و 400 متر مربع ساخته شده و دارای چهار برج قرینه هر كدام به ارتفاع 12 متر است.وجود پنجره های منبت 
كاری شده با دیوارهای كاهگلی، با رنگی خوش و فرح بخش و شبستان های تو درتوی ارگ گوگد نیز جاذبه فرح بخش این بنای تاریخی است.ارگ گوگد اكنون با 
دارا بودن 20 اتاق و سوئیت های زیبا در 2 طبقه ، رستوران، چایخانه سنتی و تاالر پذیرایی و جاذبه های متنوع و زیبای گردشگری به عنوان مكانی برای بازدید، اقامت 

و استراحتگاه گردشگران و مسافران مورد استفاده قرار می گیرد.

 ارگ بیاضه، استوار در دل كویر
این قلعه كه نمونه بارز یك ارگ و دژ كویری است در 53 كیلومتری خور و بیابانك از توابع شهرستان نایین در روستایی به نام بیاضه قرار دارد، این قلعه به سبك معماری 
عهد ساسانی قرن ها به عنوان دژ مستحكم و تسخیرناپذیر كویر مركزی ایران كاركردهای گوناگون دفاعی و مسكونی داشته است.به گفته مورخان، ناصرخسرو هنگام 
عبور از مسیر نایین به طبس در این روستا توقف داشته و در سفر نامه خود از قلعه كهن آن یاد كرده است، در دوره های معاصر نیز جهان گردان غربی مانند سون هدین 
، آلفونس گابریل و مك كرگور هنگام عبور از كویر مركزی ایران از این بنا سخن گفتند.اتاق های متعدد و طبقات مختلف قلعه تا چند سال قبل به عنوان محل نگهداری 
اموال و انبار غله روستاییان مورد استفاده قرار می گرفت. قلعه باستانی بیاضه كوهی از خشت و گل و دژی بزرگ كه محوطه عظیمی را به خود اختصاص داده است . 
دور تا دور آن را خندقی به عمق7 تا13 متر دربرگرفته، درون آن تعداد زیادی اتاقك و راهروهای پیچ در پیچ وجود دارد، چاه های متعدد و كانال داخلی خندق از دیگر 
تجهیزات قلعه است. آسیاب های دستی و سه میدانگاه از دیگر سازه های آن است، بخشی از خندقی كه دور آن بوده، در سال 1367 توسط افراد ناآگاه برای احداث 
جاده پر شده، باروهای بلند آن خراب شده و برج های بزرگ آن كم كم رو به نابودی اســت. این قلعه در كنار آثار باستانی چون بازار زرگرها، مسجد جامع، حسینیه 

قدیمی و همچنین وجود درخت زیتونی با قدمت هزار ساله جاذبه های خوبی برای جهانگردان داخلی و خارجی به شمارمی آید.

 قلعه دیو اصفهان بر فراز صفه
قلعه شاه  دژ اصفهان كه به قلعه دیو شهرت دارد، بر باالی كوه صفه قرار گرفته اســت. این بنا نزدیك به 15 هكتار وسعت دارد و باستان شناسان قدمت آن را به قرن 
پنجم یعنی زمان حاكمیت سلجوقیان نسبت داده اند، این بنا معماری شبیه به معماری  های قلعه های ساسانی دارد، در این قلعه حفره  هایی سنگی وجود دارد كه 
یادآور استودان  های )استخوان  دان های( زرتشتی است كه در بسیاری از نواحی باستانی ایران دیده می شود، فضاهای موجود در قلعه شاه  دژ، دارای تزییناتی مانند 
گچ بری و نقاشی های دیواری است، قلعه شاه  دژ، بنایی سنگی است كه سفت  كاری آن با سنگ الشه و مالط خاك و گچ نماسازی شده و با سنگ های تراش خورده 
ساخته شده است. این قلعه شامل ارگ مركزی، سربازخانه  ها، تاسیسات جانبی مانند حمام، كارگاه آهنگری و چرم  سازی، انبار و آشپزخانه و محل پخت و پز است، 
بناهای دیگری مثل آب  انبارها، آبگیر و بند، انبارهای منفرد، برج  های دیده  بانی و دیوار بزرگ دفاعی در محدوده قلعه ساخته شده است. به گفته كاوشگران، قلعه 
شاه  دژ ساختاری الیه الیه دارد، طراحی این ساختار به طور كامل باستانی است، چندین الیه فشرده از ارگ مركزی آن محافظت می كنند كه دیوار بزرگ دفاعی، برج 
 های دیده  بانی و دو الیه برج و بارو، بیرونی  ترین الیه تا درونی ترین الیه آن هستند.این بنا بر اساس اسناد تاریخی در دوره های گذشته گنج خانه، سالح  خانه و شاید 

رصدخانه نیز بوده است، قلعه شاه دژ در گذشته با نام دزگوه نیز شهرت داشت، اكنون مسیر دسترسی به این قلعه كوهستانی از طریق تل كابین مهیا شده است.

 قلعه برزو نیستانك، نمادی از ادبیات ایران
این قلعه به فاصله كمی از كاروانسرای قدیمی در وروردی روستای نیستانك واقع شده است، ساكنان بر این باورند روستای نیستانك متعلق به »برزو« پسر سهراب 
و نوه رستم است كه از توران به ایران می  آید و ناشناخته با نیای خود رســتم می جنگد و سرانجام پس از چندین نبرد، نژادش شناخته می  شود و به سپاهیان ایران 
می  پیوندد.بنای این دژ سه طبقه است كه طبقه اول آن از یك هشتی با سه اتاقك و یك راهروی كوتاه و در سنگی عظیم تشكیل شده است، همچنین، دارای راهی 
مخفی است كه خروجی آن گم شده یا در زمان حاضر نامعلوم است، این دژ از بیرون یك مكعب مستعطیل عظیم و از درون یك هشت ضلعی كوچك و مدور است .

دیوارهای مهیب قلعه روستای گرمه
گرمه یكی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان نایین است در مسیر مهرجان به چونان قرار دارد. این قلعه كه به گفته مورخان متعلق به دوران ساسانیان است مانند تمام 
قلعه های منطقه كاربرد مسكونی و دفاعی داشته است.دروازه جنوبی این قلعه منظره ای خوش را برای نظاره گران به ارمغان آورده است در حالی كه دیوارهای بلند 

و مستحكم ضلع شمالی قلعه صحنه ای مهیب و اسرار آمیز را در پیش چشمان گرشگران می گستراند.

ایرانگردی

وجود قلعه های تاریخی با ویژگی های منحصر به فرد در پهنه نصف جهان، گواه روشنی بر تمدن این كهن دیار شگفت آمیز است، بناهایی استوار كه از دریچه هر یك از آنها حقایق جالبی از زندگانی گذشتگان به 

چشم می آید. در گوشه و كنار كهن دیار نصف جهان نیز قلعه هایی استوار از هزاره های دور بر جای مانده كه از دریچه هریك از آنها می توان فراز و فرود تاریخ را به نظاره نشست.كارشناسان وجود قلعه ها و ارگ 

های مختلف در پهنه اصفهان را دلیلی برای تمدن اصیل این خطه می دانند، این پراكندگی آثار تاریخی و باستانی نصف جهان را به جورچینی از مقصدهای گردشگری تبدیل كرده است.

مفاد آراء
5/75 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1705 14016030200700 مورخ 21 / 04 / 1401  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس جمشیدی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 200 وکدملی 1284881792 صادره از فالورجان درششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی باکاربری زراعی به مســاحت 57 / 9998 مترمربع پالک 430 اصلی واقع 
در مینادشت خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسین جمشیدی فرزند قاسمعلی 
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26

م الف: 1358349 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
5/76 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1702 14016030200700 مورخ 21 / 04 / 1401  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس جمشیدی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 200 وکدملی 1284881792 صادره از اصفهان درششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی باکاربری زراعی به مساحت  45 / 10011 مترمربع پالک 430 اصلی واقع در 
مینادشت خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مختار رشیدی محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26

م الف: 1358331 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
5/77 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذیل 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000200 مورخ 1401/04/29 آقای مجتبی جوادی ریزی 
فرزند حسن  نسبت به شش دانگ  یکباب خانه  به مساحت 273/47  متر مربع مفروز از پالک 
107- اصلي واقع در  زرین شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26
م الف: 1358173 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص رشد طیور زواره
 به شناسه ملی 10260056163 و به شماره ثبت 18 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم ناهید عامری شهرابی به شماره ملی 1189138050 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال آقای احمد اختری زواره به شماره 
ملی 1189396173 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال آقای علیرضا اختری 
زواره به شماره ملی 1189554208 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
آقای محمد رضا اختری زواره به شماره ملی 1189583348 به سمت مدیرعامل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد . آقای مصطفی عسکری به شماره ملی 1189367841 
به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 ســال آقای علی عظیمیان زواره به شماره ملی 
1189478714 به ســمت بازرس اصلی به مدت 1 ســال انتخــاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1359147(
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 هالل احمر اصفهان در سیالب اخیر
 به بیش از چهار هزار نفر امدادرسانی کرد

معاون امداد و نجات جمعیت هــال احمر اصفهان گفت: نیروهای نجاتگر این نهاد از روز نخســت 
وقوع ســیاب در اســتان به چهار هزار و ۲۸۱ نفر در قالب یک هزار و ۳۴ خانوار امدادرسانی کردند.

داریوش کریمــی در گفت و گــو با ایرنا 
افزود: همزمان با آغاز بارندگی در استان 
و وقوع سیاب، ۱۸ شهرستان درگیر این 
پدیده شدند و مجموع حادثه دیدگان به 
چهار هزار ۸۳۳ نفر رسید.وی ادامه داد: 
در عملیات هال احمر در اســتان ۳۲۴ 
نیروی امدادگر حضور داشتند که با تاش 
آنان ۱۲۰ مورد رفــع آبگرفتگی خانه، ۵۴ 
مورد رهاســازی خودرو و یک هزار و ۱۶۹ 
مورد اسکان اضطراری انجام شد.معاون 

امداد و نجات جمعیت هال احمر اصفهان اضافه کرد: توزیع ۱۸۷ بسته غذایی، ۲۰۲ تخته موکت، ۹۳۰ 
تخته پتو، بیش از ۴.۵ تن نایلون، ۴۱ چادر اســکان و ۵۹ کفی چادر از دیگر اقدامات انجام گرفته در 
روزهای گذشته بود.کریمی اظهارداشت: سیاب اخیر در استان هیچ تلفات جانی و مفقودی نداشت 
و دلیل آن اقدامات پیشگیرانه به ویژه در شهرستان ها و هماهنگی نهادهای مربوطه با نظارت مدیریت 
بحران بود.وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر احتمال رگبار و 
باران شدید لحظه ای، مکاتبات الزم با شهرستان های استان انجام شد تا با تشکیل جلسات مدیریت 
بحران توان رویارویی با خطرات احتمالی ارتقا یابد.معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر اصفهان 
تصریح کرد: اکنون توزیع اقام با جامعه عشــایر همچنان ادامه دارد و معضل فعلی، مراجعه افراد 
متفرقه)ساکن در منازل و دارای کارت عشایری( برای دریافت اقام است و ما نیز پس از بررسی نیاز 
و ضرورت، اقام را در اختیار حادثه دیدگان قرار می دهیم.به گزارش ایرنا،  به طور کلی ۴۳ بای طبیعی 
و انسان ساز در جهان شناخته شده که ۳۵ مورد آن در ایران رخ می دهد و بر همین اساس کشورمان 
جزو ۱۰ کشور باخیز جهان به شمار می رود.استان اصفهان اکنون سه هزار و ۸۷۵ نجاتگر و امدادگر، 

۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.
 

آمار کرونا در اصفهان ؛ یک فوتی و ۶۶۸ ابتالی جدید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتای ۶۶۸ نفر به کرونا در مراکز تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان خبر داد.به گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در خصوص وضعیت آمار بیماری کرونا در استان اصفهان )به جز کاشان و آران وبیدگل(، اعام کرد: از 
ابتدای همه گیری ویروس کرونا یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۸۸۲ نفر موارد ابتای قطعی و مشکوک به 
کرونا در استان اصفهان به جز شهرستان های کاشان و آران وبیدگل شناسایی شدند.در این بازه زمانی 
کل موارد ابتای قطعی به کرونا در استان ۵۰۳ هزار و ۳۱۵ نفر و موارد نمونه گرفته شده طی روز گذشته 
)احتماال بیمار( یک هزار و ۱۷۱ نفر و موارد مثبت ابتای قطعی، ۶۶۸ نفر گزارش شــده اســت.۲۱۱ 
هزار و ۵۳۵ نفر تعداد کل بستری شدگان کرونا از ابتدا تاکنون بوده و تعداد بستری شدگان فعلی در 
بیمارستان ها ۶۱۵ نفر است.تعداد بیماران بستری در  روز گذشــته  در مراکز درمانی استان اصفهان 
به جز کاشان و آران و بیدگل ۱۱۳ نفر  بوده  که از این تعداد ۸۱ بیمار در بخش مراقبت های ویژه نگهداری 
می شوند.۱۱ هزار و ۷۷۳ نفر آمار کل فوت شدگان قطعی و شش هزار و ۸۲۱ نفر فوت شدگان مشکوک 
کرونا از ابتدای همه گیری این ویروس در استان اصفهان )به جز شهرستان های کاشان و آران وبیدگل( 
بوده است.طی روز گذشته  در استان اصفهان )به جز کاشان و آران وبیدگل( یک مورد فوتی بر اثر ابتاء 

به کرونا گزارش شده است.

معاون اداره کل هواشناسی استان توضیح می دهد که چرا همه جا باران بارید به جز نصف جهان؛

فصل تنهایی اصفهان!

بهانه تازه جوک ها و شوخی های فضای مجازی شدیم. 
اصفهان به »جزیره« ای در مرکز ایران تشــبیه شد که 
وقتی تمام استان های دور و برش را سیل برده، اینجا در مرکز ایران و در 
نصف جهان حتی خبری از ابر و باران هم نیســت. چشم مان به آسمان 
خشک شــد و باران نبارید آن هم در حالی که از هفته گذشته ارگان های 
مختلف هشدار ســیل داده بودند و حتی مترو هم تعطیل شد. روزهای 
بارش های شدید گذشت و اصفهان خشک و خالی تر از همیشه به روزگار 
خود ادامه داد.برای خیلی ها سوال شــده که چرا اصفهان از باران های 
موسمی مردادماه سهمی نداشت؟ معاون اداره کل هواشناسی استان 

یک جواب کلی دارد: »فصل بارشی استان اصفهان، تابستان نیست.«
و البته وارد جزئیات بیشتری هم می شود: »اگر سابقه دیرینه بارش های 
استان را بررسی کنید متوسط بارندگی ها طی ۴۰ سال گذشته در این فصل 
۲ تا سه میلی متر بوده است. از بارش های تابستانی با عنوان بارش های 
بی نظم نام می بریم زیرا الگوی جوی خاصــی ندارد و ماهیت بارش ها 
رگباری است و به طور عمده در مناطقی رخ می دهد که از نظر اقلیم مساعد 
باشد. هر منطقه ای که به لحاظ آب و هوایی مناسب باشد، مانند ارتفاعات 
و مناطقی که تیپ کوهستانی دارند و نیز مجاورت و حاشیه رودخانه های 
فصلی به طور عمده شرایط بارش های رگباری نامساعد موسمی را دارد.«

نوید حاجی بابایی توضیح می دهد که اطراف کان شــهر اصفهان تحت 
تاثیر این سامانه بارشی بوده اســت از جمله مناطقی همچون چادگان، 
فریدون شهر و ســمیرم که در مناطق بین ۳۰ تا ۴۰ میلی متر باران بارید.

به گفته حاج بابایی؛ مناطق غرب و جنوب اســتان اصفهان که همجوار 
با اســتان های کوهســتانی مانند چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد چهارمحال هستند در پی فعالیت سامانه مونسونی اقیانوس 
هند بارش های خوبی دریافت کردند به رغم اینکه بارش ها خساراتی نیز بر 
جا گذاشت.اما نکته جالب اینجاست که معاون توسعه و پیش بینی اداره 
کل هواشناسی هواشناسی استان اصفهان می گوید با تمام این تفاسیر 
انتظار بارش در اصفهان را داشته اند و برای همین هم آن همه هشدارهای 
قبلی هواشناسی دادند: »طبق پیش بینی ها انتظار داشتیم روز جمعه نیمه 
جنوبی شهر اصفهان بارش رگباری مساعدی را برای لحظاتی دریافت کند 
مانند بارش چند ماه پیش که در سیتی سنتر سپاهان شهر و بهارستان 
شاهد بودیم؛ احتمال رگبار در این مناطق با فعالیت سامانه اخیر وجود 
داشت اما اینکه سیابی در خود کان شهر اصفهان شکل گیرد، نه. ضمن 
اینکه ماهیت جنوبی بودن سیستم از روز پنجشنبه تغییر کرد در حالی که 

قرار بود سیستم بارشی روز جمعه کاما جنوبی و دارای رطوبت باشد.«
»انتظار داشتند«، »پیش بینی می کردند« ، »قرار بود« ... اما هیچ کدام 

واقعی نشد و حاج بابایی می گوید پیش بینی ها به هم خورد چون سامانه 
ماهیت بارشی جنوبی را از دست داد: »در حقیقت الگوهای سینوپتیکی 
هواشناسی تغییر یافت و بارش هایی که برای جنوب شهر اصفهان انتظار 
می رفت، نبارید. با وجود این اگر در آمارهای بارشــی کان شهر اصفهان 
یا شــهرهای دیگر دقت کنید بارش ها در مناطقی خوب است که شرایط 
اقلیمی مناسب است و از این رو داخل شــهرها بارش ها ضعیف است 
اما اطراف مناطق شهری شدت بارش های رگباری خوب است«.  حاج 
بابایی می گوید دلیل عدم بارش ها خیلی هم ربطی به صنایع و آالینده ها 
در اصفهان ندارد: » این مسئله که وجود صنایع آالینده اطراف اصفهان بر 
نباریدن باران های اخیر در این کان شهر موثر بوده، نیاز به بررسی دارد و 
بدون آنکه بررسی شود نمی توان مطلب را تایید کرد. دستکم این مطلب 
با الگوهای هواشناسی همخوانی ندارد و از این رو نیار به بررسی بیشتر 
دارد؛ من نه رد می کنم نه تایید اما به لحاظ الگوهای جوی نیز در شهرهای 
بزرگ و کان شهرها نیز شرایط توپوگرافی اجازه نمی دهد که بارش های 
سنگینی اتفاق افتد مگر مناطقی خاص.«حاجی بابایی با اشاره به اینکه 
سامانه های بارشی موســمی دارای رطوبت باالست، می گوید: عاوه بر 
این باید شرایط برای صعود هوای مرطوب فراهم باشد که این ویژگی در 

ارتفاعات و مناطق کوهستانی وجود دارد.

انتظار داشتیم روز جمعه نیمه جنوبی شهر اصفهان بارش 
رگباری مساعدی را برای لحظاتی دریافت کند مانند 
بارش چند ماه پیش که در سیتی سنتر سپاهان شهر و 
بهارستان شاهد بودیم؛ احتمال رگبار در این مناطق با 
فعالیت سامانه اخیر وجود داشت اما اینکه سیالبی در 

خود کالن شهر اصفهان شکل گیرد، نه

با مسئولان جامعه

مدیرکل بیمه ســامت اســتان اصفهــان گفت: با 
تخصیص اعتبارات الزم، اولین مرحله از هزینه های 
ناشــی از تغییر سیاســت های نــرخ ارز ترجیحی 
دارو بــه داروخانه های طــرف قــرارداد پرداخت 
شد.محمدحســین صفاری در گفت وگو با ایمنا، با 
بیان اینکه با تخصیص اعتبارات الزم اولین مرحله 
از هزینه های ناشــی از تغییر سیاســت های نرخ 
ارز ترجیحــی دارو به داروخانه هــای طرف قرارداد 
پرداخت شد، اظهار کرد: نسخه الکترونیک پذیرش 
شــده همه مراکز درمانی در چهار بازه زمانی جهت 
تولید ســند هزینه مالی به امور مالی ارســال شده 

و مبالغ پرداختی بیمه سامت به حساب مراکز به 
صورت مکانیزه واریز می شود.وی افزود: با توجه به 
اختصاص کد هزینه جداگانه برای سهم ارز ترجیحی 
داروهای مشــمول طرح دارویاری تا پایان تیرماه 
جاری مبلغ ســه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال سند 
هزینه در سامانه ثنا تولید و به حساب داروخانه ها 
واریز شده اســت.مدیرکل بیمه ســامت استان 
اصفهان ادامه داد: هزینه های ســهم ارز ترجیحی 
داروهای مشــمول طرح دارویاری از بیست وسوم 
تیرماه در ســامانه های بیمه تغییر و با قیمت های 
جدید برای بیماران محاســبه می شــود، با اجرای 
طرح دارویــاری، تعداد داروهای تحت پوشــش 
بیمه افزایش یافته است و پرداخت از جیب مردم 
و هزینه هــای دارویی بیمارانی که تحت پوشــش 

بیمه هستند، کاهش می یابد.وی با اشاره به نقش 
سازمان های بیمه گر در طرح دارویاری، تصریح کرد: 
با تحت پوشش قرار گرفتن ۳۶۶ قلم دارویی که قبا 
در تعهد بیمه ها نبودند، حدود ۱۴۰۰ قلم دارو مشمول 
این طرح شــده و پرداختی مردم نسبت به قبل از 
اجرای طرح افزایش نداشته اســت، درصورتی که 
بیماران برای تهیه دارو با نســخه پزشک و از مسیر 
نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند، هزینه مازادی 
را متحمل نمی شــوند.صفاری خاطرنشان کرد: به 
منظور تسهیل دسترسی بیمه شدگان صندوق بیمه 
روستاییان و صندوق بیمه سامت همگانی، دریافت 
داروهای موردنیاز در سطح دو با رعایت نظام ارجاع 
در همه داروخانه های طرف قرارداد بیمه ســامت 

بامانع است.

مدیرکل بیمه سامت استان اصفهان:

 هزینه  تغییر سیاست های نرخ ارز ترجیحی دارو
 به داروخانه ها پرداخت شد

پیکر 3 شهید دفاع 
مقدس تازه تفحص 

شده اصفهانی 
شناسایی شد 

مســئول مرکــز ایثارگران ســپاه 
حضــرت صاحــب الزمان)عــج( 
اســتان اصفهان از شناسایی پیکر 
مطهر ســه شــهید دفــاع مقدس 

اصفهانی خبر داد.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور هشدار سطح نارنجی کرونا
فرماندار شهرستان نایین خواستار اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه و آمادگی کامل اعضای ستاد پیشگیری، 
 هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرســتان نایین شد.به گزارش صاحب نیوز؛با توجه 
به صدور هشــدار ســطح نارنجــی در شهرســتان نایین، جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاســخ به بحران شهرســتان ناییــن به ریاســت فرماندار شهرســتان نایین و با 
حضور اعضای این ســتاد برگزار شد.محســن فیــروزی، فرماندار شهرســتان نایین در این جلســه 
پیرامون صدور هشــدار ســطح نارنجی و امکان وقــوع بارش و گــرد و غبار که موجب بروز ســیاب 
احتمالی و گرد و غبار خواهد شــد مطالبــی بیان  کرد و خواســتار اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه و آمادگی 
 کامل اعضــا و ماشــین آالت و تجهیــزات ســتاد و کلیه دســتگاه های خدمات رســان در ســطح 

شهرستان شد.
فرماندار شهرستان نایین بر آمادگی کامل شهرداری ها و دهیاری ها، پلیس راه و راهداری در خصوص 
بررسی وضعیت محور های مواصاتی و همچنین اطاع رسانی به دامداران و کشاورزان توسط ادارات 

جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تاکید کرد.
 

فرماندار ویژه کاشان: 

عدالت آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است
فرماندار ویژه کاشان گفت: توازن و عدالت آموزشی در بسیاری از مناطق این شهرستان مورد غفلت واقع 
شده و برای رفع این مشکل باید تاش بیشتری کرد.به گزارش خبرنگار ایرنا،  محمدشریف زارعی در 
نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان که با حضور نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان 
برگزار شد، افزود: گسترش عدالت آموزشی مهم ترین بخش از توسعه عدالت اجتماعی است.وی ادامه 
داد: بسیاری از مناطق کاشان با تصمیم هایی که در دوره های گذشته انجام شده با نبود و یا کمبود فضای 
آموزشی مواجه شده اند و الزم اســت این خدمات در تمامی مناطق شهرستان به صورت عادالنه توزیع 
شــود.به گفته وی، مردم در برخی مناطق کاشــان به دلیل وجود بی عدالتی ها با مشکل های بسیاری 
روبه روهســتند چرا که نه برخی دولت ها به این مهم توجه داشتند و نه سیاست گذاری صحیحی برای 
هدایت خیران و کمک های مردمی برای مناطق محروم و کم برخوردار صورت گرفته است.رییس شورای 
آموزش و پرورش کاشان با تاکید بر اینکه توزیع عدالت آموزشی به جد باید در دستور کار مدیریت جدید 
آموزش و پرورش قرار گیرد، اضافه کرد: خدمات و فضاهای آموزشی نیز باید با همکاری دستگاه های 
دولتی و مشارکت خیران در مناطق مختلف شهرستان اختصاص یابد.شهرستان کاشان با ۳۷۰ مدرسه 

دارای نزدیک به ۶۸ هزار دانش آموز است.
 

22 قبضه اسلحه غیرمجاز در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ازکشف ۲۲ قبضه اســلحه جنگی و شکاری غیر مجاز طی اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق ساح و مهمات غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ حسین بساطی اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاقچیان 
ساح و مهمات غیرمجاز و با هماهنگی انجام شــده با مقام قضایی، طرح جمع آوری ساح و مهمات 

غیرمجاز در سطح شهرستان اصفهان به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی ادامه داد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در اجرای این طرح موفق به کشف تعداد 
۶ قبضه ساح جنگی و ۱۶ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز شدند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با 
اشاره به اینکه در این طرح ۱۸ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی شدند، خاطر نشان کرد:  پلیس به منظور حفظ آسایش و آرامش شهروندان طرح های 
پاک ســازی نقاط آلوده و جرم خیز و برخورد با دارندگان ساح های غیرمجاز را به صورت مستمر اجرا 
خواهد کرد و از شهروندان در خواســت می کنیم، در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را 

بافاصله به پلیس ۱۱۰ اطاع دهند.

عکس خبر

ناجاشهرستان ها

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف انبار 7 هزار تنی 
سیمان به ارزش 100 

میلیارد ریال در کاشان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف 
۷ هزار تن ســیمان بــه ارزش ۱۰۰ میلیارد 
ریال که در یک انبــار احتکار شــده بود در 
 عملیات ماموران انتظامی شهرستان کاشان 

خبر داد.
به گزارش صاحب نیوز؛ ســردار محمدرضا 
میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان 
اظهار داشــت: در ادامه طرح هــای نظارت 
بر واحدهای صنفــی و برخــورد با مخان 
اقتصادی، مامــوران انتظامی شهرســتان 
کاشــان از احتکار مقدار زیادی سیمان در 
انبار یک شــرکت فروش ســیمان مطلع و 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی 
افزود: پس از تکمیــل تحقیقات، ماموران 
طــی هماهنگی با مرجع قضایــی به همراه 
کارشناســان اداره صنعت، معدن و تجارت 
از محل انبار بازدید کردند کــه در نتیجه این 
عملیات ۷ هزار تن ســیمان احتکار شــده 
کشف شد.میرحیدری ارزش سیمان های 
احتکاری را برابر اعام کارشناســان مربوطه 
بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریــال عنوان کرد و گفت: 
پرونده مقدماتی در این خصوص تشــکیل، 
مدیرعامل شرکت به پلیس آگاهی کاشان 
احضار و پــس از انجام تحقیقــات الزم از 
وی، پرونده با موضوع احتــکار برای انجام 
اقدامــات قانونی بــه تعزیــرات حکومتی 

ارسال شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاکید بر 
برخورد قاطع با اخال گران در بازار و مفسدان 
اقتصــادی کــه باعــث اختــال در زندگی 
مردم می شــوند، بیان کرد: از شــهروندان 
می خواهیم هرگونه موارد مجرمانه از جمله 
فعالیت در زمینه تهیه و توزیع کاالی قاچاق 
و احتکار کاالهای اساسی را از طریق شماره 
تلفــن ۱۱۰ به پلیس اطاع دهنــد تا پس از 
بررســی های تخصصی با متخلفــان برابر 

قانون برخورد شود.

تاکنون ۱۳۰ موکب از استان اصفهان برای خدمت به زائران اربعین ثبت نام کرده و در این مراسم مشارکت می کنند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛رییس ستاد 
توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان گفت: از این تعداد ۷۶ موکب در کربا، ۱۹ موکب در مسیر نجف به کربا، هفت موکب در نجف، دو موکب در کاظمین، یک 
موکب در سامرا، ۹ موکب در مهران، ۳ موکب در شــلمچه، یک موکب در چذابه، یک موکب در میرجاوه، یک موکب در اصفهان و یک موکب در شوش خوزستان 
مستقر می شوند.جعفر عسگری با بیان اینکه تاکنون برای ۸۵ موکب پروانه صادر شــده، افزود: پروانه بقیه موکب ها نیز به زودی صادر می شود.رییس کمیته 
اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان اصفهان در ادامه گفت: تیم های ارزیابی با شناسایی نقاط ضعف و قدرت در حوزه های بهداشت و درمان، امنیت، فرهنگی و 

خدمات رسانی می کوشند نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تثبیت کنند.

مشارکت 130 موکب از استان اصفهان در مراسم اربعین



تیم ملی مردان شطرنج ایران در دور سوم رقابت های المپیاد شطرنج به پیروزی دست یافت و این درحالی است که بانوان ایران در این دور مقابل حریف تسلیم 
شدند.به گزارش ایسنا، تیم ملی شطرنج بانوان و مردان ایران که در چهل و چهارمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در شهر چنای هند شرکت کرده اند، در 
دور سوم این مسابقات به مصاف حریفان خود رفتند.مردان شطرنج ایران در دور سوم این رقابت ها، مقابل مونته نگرو ظاهر شدند و توانستند به پیروزی ۳ بر 
یک دست پیدا کنند. پرهام مقصودلو و پویا ایدنی مقابل حریفان شان در این دور به پیروزی رسیده و سیدمحمد امین طباطبایی و موسوی مقابل حریفان شان 
به تساوی رضایت دادند.در بخش بانوان، تیم شطرنج ایران مقابل هلند با نتیجه ۰.۵ بر ۳.۵ شکست خورد. در این رقابت تنها علی نسب از ایران به تساوی رسید 
درحالی که معصومی، مهدیان و زاهدی فر مقابل حریفان قدرتمندشان به شکست تن دادند.تیم بانوان شطرنج ایران با کسب مجموع ۸.۵ امتیاز در رده ۲۹ این 
مسابقات قرار دارند. تیم شطرنج بلغارستان با مجموع امتیاز ۱۱.۵ در رده اول ایستاده و اوکراین با ۱۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد.در بخش آزاد، مردان شطرنج ایران 

۹.۵ امتیازی بوده و در رده ۱۴ ایستاده اند. تیم دوم هلند در این مسابقه ۱۲ امتیازی است و صدرنشین این مسابقات به حساب می آید.

پیروزی مردان شطرنج ایران در شب شکست بانوان
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سوارس:  برای هواداران به اروگوئه برگشتم
به گزارش ایسنا، هزاران هوادار ناســیونال اروگوئه روز یکشنبه برای اســتقبال از لوییز سوارس به 
ورزشگاه خانگی این تیم آمدند.  سوارس با جت شــخصی متعلق به دوست و هم تیمی سابقش 
در بارسلونا یعنی لیونل مسی وارد اروگوئه شد و ســپس فرودگاه را  به سمت گرن پارک ناسیونال 
استادیوم مرکزی ترک کرد.مطبوعات محلی این خرید را مهم ترین خرید در تاریخ فوتبال اروگوئه 
توصیف کرده اند. او قراردادی کوتاه مدت با ناسیونال تا پایان سال امضا کرده است، به این معنی که 
تا جام جهانی قطر برای باشگاه دوران کودکی خود بازی خواهد کرد.سوارس در اولین مصاحبه خود 
پس از بازگشت به اروگوئه از هواداران این تیم تشکر کرد و در ادامه گفت: من متقاعد شده ام که این 
گام درستی برای رسیدن  و آماده شــدن برای جام جهانی است. من به خاطر هواداران به این تیم 

برگشتم و دوست دارم خودم را برای جام جهانی آماده کنم.
 

»مسی« به چهل و یکمین جام خود رسید
لیونل مسی با قهرمانی در سوپرجام فرانسه چهل و یکمین جام قهرمانی دوران فوتبالی اش را باالی 
سر برد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، پاری سن ژرمن با پیروزی قاطع برابر نانت قهرمان سوپر 
جام فرانسه شد.تیم پاریسی در این بازی با چهار گل به پیروزی دست پیدا کرد و لیونل مسی توانست 
گل نخست بازی را به ثمر رساند تا در کسب این عنوان قهرمانی نقش داشته باشد.مسی با قهرمانی در 
سوپر جام فرانسه چهل و یکمین جام دوران فوتبالی خود را به دست آورد.این دومین جامی است که 
مسی با پیراهن پاری سن ژرمن به دست می آورد. او فصل قبل هم قهرمانی در لیگ فرانسه را با پیراهن 

تیم پاریسی به دست آورد.بیش تر جام های مسی با پیراهن بارسلونا به دست آمد.
 

ادامه تالش های یونایتد؛ این آخرین فرصت »دی یونگ «است
منچستریونایتد همچنان امیدوار است که بتواند فرانکی دی یونگ، ستاره هلندی بارسا، را برای پیوستن 
به این باشگاه متقاعد کند.به گزارش »ورزش سه«، بحث عالقه یونایتد به دی یونگ و تالش برای جذب 
این بازیکن در طول پنجره نقل و انتقاالت تابستانی به یکی از سوژه های اصلی چند هفته اخیر تبدیل 
شده است.مدیران این باشــگاه از مدت ها قبل این بازیکن را زیر نظر داشتند و حضور اریک تن هاخ 
روی نیمکت این تیم باعث شــد که آنها به صورت جدی برای جذب ایــن هافبک هلندی اقدام کنند، 
چرا که این مربی عالقه زیادی به همکاری دوباره با این بازیکن دارد. از سوی دیگر، بارسلونا نیز آماده 
است تا دی یونگ را بفروشد و بخشی از بودجه هزینه شده برای جذب بازیکنان جدید را با فروش او 
تامین کند. این در حالی است که جدایی این بازیکن برای رعایت سقف پرداخت دستمزد تعیین شده 

از سوی اللیگا و ثبت قرارداد بازیکنان جدید مانند روبرت لواندوفسکی و رافینیا بسیار ضروری است.

 ترک ورزشگاه پیش از پایان بازی؛ »رونالدو« عصبانی است؟
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، پیش از به صدا درآمدن سوت پایان بازی برابر رایووایکانو از 
اولدترافورد خارج شد. منچستریونایتد در دیداری دوستانه به مصاف رایو وایکانو رفت و با نتیجه 
۱-۱ برابر این تیم متوقف شــد. رونالدو پس از مدت ها تالش برای جدایی از یونایتد و مذاکره با 
مدیران این باشــگاه باالخره به اردوی پیش فصل این تیم ملحق شــد و در این بازی در ترکیب 
اصلی قرار داشت. با این حال اریک تن هاخ تصمیم گرفت که این بازیکن پرتغالی را بین دو نیمه 
از زمین بیرون بکشد و آماد دیالو جانشین او در میدان شد که توانست تک گل یونایتد را نیز وارد 
دروازه حریف کند. اما به نظر می رســد که این تصمیم ســرمربی جدید یونایتد چندان به مذاق 
رونالدو خوش نیامد و او از این که در اولین بازی پس از بازگشــتش به اردوی این تیم نتوانسته 
به طور کامل بازی کند، راضی نبود. همین باعث شد که او پیش از آن که سوت پایان بازی به صدا 

دربیاید، اولدترافورد را ترک کند.

  تعبیر عجیب وزیر ورزش از قرارداد ننگین؛

 این»سونامی ویلموتس« است!

مهر وزیر ورزش و جوانان بــا اظهار تعجب از تخلفات رخ 
داده در پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، 
گفت: اسم این پرونده سونامی ویلموتس اســت و باید آن را پیگیری 
حقوقی و قضایی کنیم. اظهارات حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان 
تازه ترین موضع گیری علیه پرونده مارک ویلموتس ســرمربی سابق و 
بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران است که تا اینجای کار حداقل ۵ میلیون یورو 
روی دست فدراسیون فوتبال گذاشــته است؛ به عالوه مبلغ ۳۲ میلیارد 
تومان مالیات.این اتفاق در زمان ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال 
رخ داد؛ فردی که حاال بازهم برای دوره جدید انتخابات فدراسیون فوتبال 

کاندیدای ریاست شده است.
سجادی با حضور در شبکه خبر، در واکنش به اتفاقات رخ داده در پرونده 
ویلموتس گفت: گزارشــی از سرپرست فدراســیون خواستم. من باید 
بدانم این اتفاقات که از ویلموتس مطرح می شود ابعادش چیست.وی 
افزود: چیزی که در گزارش دیدیم مثل قله کوه یخ است که از آب بیرون 
زده است. در جلسات خودمان اسمش را سونامی ویلموتس گذاشتم. 
امیدوارم باشگاه های عزیز ما مثل استقالل که ۱۰ درصدش واگذار شده 
است، با مربیان خارجی این باشگاه ها »ویلموتس ۲« نداشته باشیم. اگر 
هرکجا سهل انگاری کنیم این احتمال وجود دارد.وزیر ورزش و جوانان 
همچنین اشاره ای سربسته به بحث داللی در پرونده ویلموتس داشت و 
تاکید کرد: برای گرانی مبالغ و تعرفه های قراردادها یک »فیرپلی« مالی 

وجود دارد. باشگاه ها سقف بودجه دارند و در این سقف برای ورزشکاران 
عدد و رقم تعیین می کننــد. اینجا معرف و واســطه ها پول می گیرند. 
امیدوارم دست دالالن کوتاه بشــود و حداقل کم بشوند. ابعاد مختلفی 
وجود دارد.سجادی ادامه داد: در گزارشــی که من خواندم که متاسفم 
این طور است، ۲ میلیون یورو به ویلموتس و دستیارانش قبال پرداخت 
شده اســت. رای هم آمده که ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است. دو مبلغ 
پنج درصد دیرکرد هنوز اعالم نشده اســت. در گزارش اشاره به مالیات 
-ویلموتس- هم نشده که ۳۲ میلیارد تومان است. چه کسی آن را باید 
پرداخت کند؟ ما بدهی داریم. مالیات برای مردم است. یک میلیون و 
۹۰۰ هزار تا به تدریج پرداخت شده است.وی تصریح کرد: به عنوان یک 
ورزشی و به عنوان یک معلم دانشــگاه نه به عنوان خادم ورزش برایم 
سوال است قراردادی که بسته می شود، ضمانتش چیست؟ فدراسیون 
-برای پرداخت پول ویلموتس- از شستا کمک گرفتند. ما شستا را دوست 
داریم یک گروه اقتصادی فعال است و سوء تعبیر نشود. کمک گرفتند 
پیش پرداختی به ویلموتس و دستیارانش بشود. ضمانت این ۲ میلیون 
یورو، ساختمان فدراسیون است. طبق این گزارش، ۶ دانگ ساختمان 
فدراسیون برای شستاست.سجادی یادآور شد: بر اساس یورو ۱۲ هزار 
تومانی، در اسناد پرداختی فدراسیون، یک رقم ۲۴ و یک رقم ۲۵ میلیارد 
تومان است که به شســتا پرداخت شده ولی ســاختمان فدراسیون به 
نام شستا شده است. میرشاد ماجدی، سرپرســت فدراسیون فوتبال 

می گوید ساختمان فدراسیون ۱۲۰ میلیارد تومان می ارزد.وزیر ورزش و 
جوانان گفت: ساختمان فدراسیون رفت، ویلموتس رفت، پول ها رفت، 
این جریمه آمده است، این مالیات روی دست مان مانده است. منتظر 
۲ پنج درصد جریمه هم هستیم. منتظر هزینه کادر فنی هستیم. این به 
نظر من سونامی است.سجادی از پیگیری این پرونده در مراجع قضایی 
خبر داد و افزود: به هر حال باید پرونده مربوط به ویلموتس را پیگیری 
قضایی و حقوقی کنیم. باید ببینیم پرداخت پول او از کجاســت. ما باید 
وظایف نظارتی را انجام بدهیم. به هر حال ضرر و زیان هایی وارد شــده 
است و درباره مســببان منتظر اقدامات بعدی هستیم.وی به بعد دیگر 
پرونده ویلموتس اشاره کرد و مشکلی که برای باشگاه پرسپولیس ایجاد 
شده است. ســجادی گفت: در این پرونده حتی گفتند که سه دانگ از 
ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام شستا شده که ناراحت کننده است. ما 
به نمایندگی از مردم پیگیری می کنیم. در کنار فدراسیون و فوتبال هستیم.

به گفته ســجادی، رئیس جمهور ایران و معاون اول او دســتورات ویژه 
داده اند تا هر کاری الزم است، انجام بشود. وی گفت: تیم ملی فوتبال امید 
مردم است. کادر فنی هم که تثبیت شده و ما هم گفتیم که از هر تصمیم 
فدراسیون حمایت می کنیم. حتی گفتیم مربیان خوب ایرانی داریم، اما 
در نهایت جمع بندی مسئوالن فدراسیون ادامه حضور اسکوچیچ بود. ما 
در کار فنی دخالت نداریم و حمایت می کنیم تا در نهایت یک تیم شایسته 

در جام جهانی شرکت کند.

خبر روز

اصرار از »اسکوچیچ« و انکار از پرسپولیس؛

 پرسپولیسی محبوب به تیم ملی برمی گردد؟
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی همچنان اصرار دارد تا کریم باقری به جمع کادرفنی برگردد.در 
حالی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اصرار ویژه ای به حضور دوباره کریم باقری در جمع کادر فنی 
تیم ملی دارد، پرسپولیسی ها با جدایی 
کامل او از تیم شــان مخالف هســتند.

در روزهایی کــه صحبت در مــورد کادر 
فنی تیم ملی بســیار است، اسکوچیچ 
تاکید ویژه ای به حضور کریم باقری روی 
نیمکت تیم ملی دارد، اتفاقی که در دوره 
های اخیر برای تیم رخ داده و آن چه که 
مشخص است این اســت که شخص 
اسکوچیچ حساب ویژه ای را روی باقری 
باز کرده است.در این راستا تلویحا اعالم 
شده آقاکریم باید از بین پرسپولیس و تیم ملی یک گزینه را انتخاب کند. حاال از باشگاه پرسپولیس 
خبر می رسد مسئوالن و کادر فنی پرســپولیس عالقه ای به دوری باقری از جمع سرخ ها ندارد تا 
بدین ترتیب اصرار از اسکوچیچ و انکار از پرسپولیسی ها در مورد وضعیت کریم باقری ادامه دار باشد.

 

اتفاق عجیب در ترکیه؛ »ساپینتو« برای داوران قاطی کرد!
اردوی ترکیه برای استقالل به پایان رسید و این تیم آخرین مرحله تمرینات خود برای حضور در 
رقابت های لیگ برتر را در تهران آغاز کرد ولی به نظر می رســد حاشیه های مرتبط با این اردو هنوز 

به پایان نرسیده باشد.
 این طورکه پیداست اتفاقاتی آنجا رخ داد که مربیان باشــگاه استقالل دوست نداشتند در تهران 
رسانه ای شــود و تا زمان پایان اردو هم هیچ خبری از آن به بیرون درز پیدا نکرد ولی حاال کم کم 
تبعات برخی ماجراها در حال آشکار شدن اســت.یکی از مواردی که کادر فنی استقاللی ها خیلی 
تاکید داشتند خبرش به گوش رســانه ها نرســد و تا پایان اردو هم در این کار موفق بودند، نحوه 
رفتار سرمربی این تیم هنگام برگزاری مسابقات دوستانه کنار زمین بود. ریکاردو ساپینتو ظاهرا 
چند بار از کوره دررفت و نسبت به تصمیمات تیم داوری واکنش نشــان داد. از قرار معلوم در دو 
مورد واکنش های بسیار تند بود و حتی تهدید به اخراج از کنار زمین هم شد!سرمربی استقالل در 
اعتراض به داوران سابقه قبلی هم دارد و پس از اینکه به عنوان جانشین فرهاد مجیدی انتخاب 
شد فیلم های کوتاهی از اعتراضات شدید و عجیب او نسبت به عملکرد داور وسط و کمک داوران 
در فضای مجازی منتشر شــد. حرکاتی که بدون شک اگر در خالل برگزاری رقابت های لیگ برتر 
آنها را تکرار کند، حداقل به مدت یک هفته بابت هر کدام از این حرکات سوژه رسانه های کشورمان 

خواهد شد.
 

عذرخواهی دوباره »ساغالم« از مربی سابق پرسپولیس
ارطغرل ساغالم، ســرمربی ســابق تراکتور با حضور در اردوی نســاجی از حمید مطهری مربی 
سابق پرسپولیس بابت اتفاقاتی که در جریان بازی فصل گذشــته تراکتور و پرسپولیس رخ داد 
عذرخواهی کرد!اردوی نساجی در ترکیه در حال برگزاری اســت و در حاشیه این اردو، ساغالم با 
حمید مطهری دیدار کرد.به گزارش طرفداری، ارطغرل ساغالم سرمربی سابق تراکتور که سال ها 
سابقه بازی و همچنین ســرمربی گری در تیم بشــیکتاش را در کارنامه دارد، با حضور در کمپ 
گرین پارک کاراتپه استانبول ضمن خوش آمدگویی به تیم نساجی مازندران، دیدار و گفت وگویی 

با حمید مطهری سرمربی سرخ  پوشان شمال ایران داشت.

مستطیل سبز

فدراسیون فوتبال:
 امسال لیگ قهرمانان 

نداریم
مصطفــی زارعی، مدیــر رکن صــدور مجوز 
حرفه ای باشــگاهی فدراســیون فوتبال در 
گفت وگو با برنامه صبح و ورزش درباره تعلیق 
لیگ برتر فوتبال ایران اظهار داشت: ابتدا باید 
ساختار را روشن کرد. ساختار مجوز حرفه ای 
این گونه است که یک کمیته دپارتمان صدور 
مجوز، یک کمیته بدوی صــدور مجوز و یک 
کمیته استیناف صدور مجوز داریم. فرآیندی 
که برای صــدور مجوز باشگاه هاســت ابتدا 
دپارتمان کارشناسی و مدارک را بررسی می کند 
و در اختیار کمیته بدوی صدور مجوز می گذارد 
و افراد ایــن کمیته نبایــد هیچ گونه فعالیت 
فوتبالی داشــته باشــند.وی ادامه داد: آنها 
رای خود را مستقیم به AFC ارسال می کنند 
و رونوشــت به باشگاه هم ارســال می شود 
و در صــورت اعتــراض در کمیته اســتیناف 
دوباره مستندات بررسی و به AFC فرستاده 
می شــود.مدیر رکن صدور مجوز باشــگاهی 
تاکید کرد: تمام اسنادی که باشگاه ها می دهند 
بررسی می شــود. صدور مجوز حرفه ای هیچ 
ســندی را خودش بارگــذاری نمی کند بلکه 
مسئول سندها و کســب صدور مجوز یا عدم 
مجوز باشگاه ها هستند.وی افزود: من ۱۰ روز 
است در مورد تعلیق، اسنادی را بررسی کردم. 
در ظاهر و روی کاغذ تعلیق هیچ ربطی به آرای 
سال گذشته ندارد. سندهای کیفیت استاندارد 
را AFC بررســی کرده و گفته است بر اساس 
اسناد بررسی شده کیفیت الزم را ندارید. ۱۷ 
مورد تایید شده و بقیه را گفته اند تایید نشده 
اســت.زارعی تصریح کرد: به طور شفاف باید 
گفت تعلیق صدور مجوز هیچ ربطی به بحث 
اســتقالل و پرسپولیس نداشــته است و ما 
استانداردهای الزم را نداشتیم. .زارعی در پایان 
گفت: اصال نگرانی نداشــته باشــید. امسال 
لیگ قهرمانان آسیا نداریم بنابراین زمان بندی 
صدور مجوز حرفه ای هم تغییر کرده اســت. 
قبال از شهریور شروع می کردیم، اما االن تا دی 
و بهمن به ارسال اسناد و مدرک نیاز نیست و 

خیال دوستداران فوتبال راحت باشد.

 باید پرونده مربوط به ویلموتس را پیگیری قضایی و 
حقوقی کنیم. باید ببینیم پرداخت پول او از کجاست. 
ما باید وظایف نظارتی را انجام بدهیم. به هر حال 
ضرر و زیان هایی وارد شده است و درباره مسببان 

منتظر اقدامات بعدی هستیم

فوتبال جهان

وز عکس ر

 شکنجه  گاه تابستانی
 فوق ستاره های کشتی! 

در فاصله حدود ۴۰ روز مانده تا مسابقات 
جهانی کشتی آزاد، ســتاره های کشتی 
ایران فشار سنگینی را در تمرینات متحمل 
می شوند.جدا از تمرینات سفت و سختی 
که در خانه کشــتی پیگیری می شــود، 
درستکار و دســتیارانش، آزادکاران را به 
پیســت تارتان ورزشــگاه آزادی بردند و 
تمرینات اســتقامتی دوومیدانی را برای 

آن ها در نظر گرفتند.

دبیرکل فدراســیون فوتبال در جلســه با مسئوالن 
سازمان لیگ خواســتار رســیدگی فوری به تخلف 
باشــگاه ها در قبال تیم فوتبال امید شد.به گزارش 
مهر، تیم فوتبــال امید ایــران اردوی تدارکاتی خود 
برای حضور در بازی های همبســتگی کشــورهای 
اســالمی را در حالی آغاز کرده است که باشگاه های 
لیگ برتری کمترین میزان همکاری را با این مجموعه 
داشــته اند.همین امر درخواست مهدی مهدوی کیا، 
ســرمربی امید برای کناره گیری ایــن تیم از حضور 
در مسابقات قونیه ترکیه شــده ؛ اما حسن کامرانی 
فر دبیرکل فدراســیون با آن مخالفت کرده اســت.

کامرانی فر در جلســه با غالمرضا جباری، مســئول 
کمیته جوانان فدراســیون توضیحات وی را درباره 
کمبود بازیکن پذیرفت تا در جلسه فوری با مسئوالن 
ســازمان لیگ خواســتار پیگیری آنهــا در تعامل با 

باشگاه ها شود.دبیرکل فدراسیون با رجوع به مصوبه 
هیئت رییســه فدراســیون فوتبال خواهان حضور 
حداقل دو بازیکن از هر باشــگاه در لیگ برتر شــده 
که این درخواست با مخالفت باشگاه هایی همچون 
استقالل، پرسپولیس، ســپاهان اصفهان و تراکتور 
تبریز همراه شــده اســت.حضور پر رنگ بازیکنان 
جوان در ترکیب اصلی تیم های مدعی قهرمانی باعث 
مخالفت سرمربیان آنها با درخواست تیم امید شده؛ 
اما کامرانی فر اصرار به حضــور پررنگ آنها در اردوی 
تیم امید دارد.با این حال کامرانــی فر تصمیم دارد 
تمام تالش خود را برای حل مشــکل کمبود بازیکن 
تیم امید ادامه دهد تا شاگردان مهدوی کیا با حضور 
در بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی کسب 
تجربه کرده و آمــاده حضور در مقدماتــی انتخابی 
المپیک پاریس شوند.میرشاد ماجدی، سرپرست 

فدراسیون فوتبال نیز نشســتی را با مسئوالن کمیته 
ملی المپیک برگزار خواهد کرد تا بخشی از مشکالت 
مالی جاری تیــم امید را برطرف کند.باشــگاه های 
مدعی قهرمانی در بیست و دومین دوره رقابت های 
لیگ برتر در حالی حاضر به تعامل با تیم امید نیستند 
که اکثر سرمربیان این تیم ها در گفت وگو با مهدوی 
کیا به او قول هرگونه همــکاری داده بودند؛ اما حاال 
راضی به انجام این کار نیستند.یاسین سلمانی، امیر 
علی صادقی، محمدمهدی احمدی، آریا برزگر، میالد 
کر، مهدی هاشــم نژاد جزو شــاخص ترین غایبان 

اردوی تیم امید بودند.

جلسه فوق العاده دبیرکل با سازمان لیگ؛

ادامه عدم همکاری مدعیان قهرمانی لیگ با تیم »مهدوی کیا«



سه شنبه 11  مرداد  1401 /  4 محرم 1444  /  2  آگوست  2022 / شماره 3591 
معاون حمل و نقل شهردار:

چهارمین خط BRT اصفهان آماده بهره برداری است
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: خط اتوبوس تندرو از سه راه درچه در غرب اصفهان 
تا پایانه جی در شرق به طول ۱۸ کیلومتر به عنوان چهارمین خط BRT این کالن شهر با اعتباری بالغ بر 
۱۵۰ میلیارد تومان در آستانه بهره برداری است.حسین حق شناس در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: یکی 
از مهم ترین پروژه های شهرداری اصفهان که با هدف خدمت به مسافران درون شهری و همچنین ایجاد 
پایانه ترکیبی درون شهری و برون شهری در پایانه جی به بهره برداری رسیده، راه اندازی خط اتوبوس 
تندرو از سه راه درچه تا پایانه جی با عبور از میدان امام حسین )ع( در مرکز شهر است.وی افزود: مسیر 
چهارمین خط BRT از پایانه جی خیابان های هشت بهشت شرقی، هشت بهشت غربی، فرشادی، بلوار 
هشت بهشت، میدان امام حسین )ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی، آتشگاه تا سه راه درچه است.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه برای این خط ساخت ایستگاه ها و زیرسازی مسیر 
انجام و ۲۵ دستگاه اتوبوس با استفاده از کمک دولت در انتشار اوراق مشارکت اسالمی خریداری شده 
است، تصریح کرد: تبادل مسافر با خطوط یک،   دو  و  سه اتوبوس تندرو،   تبادل مسافر با خط یک مترو 

و تبادل مسافر با خطوط پر مسافر شمالی جنوبی از مزایای این خط است.

معاون محیط زیست  شهردار مطرح کرد:

نصب 100 هزار متر پرچم ریسه ای ویژه ماه محرم در شهر
معاون محیط زیست و خدمات شــهری شــهردار اصفهان از نصب ۱۰۰ هزار متر پرچم ریسه ای و 
حدود ۹ هزار پرچم میله ای ویژه ماه محرم در شــهر خبر داد و گفت: سیاســت اصلی شهرداری 
اســتفاده از ظرفیت و توان هیئت های مذهبی برای زنده نگهداشتن یاد محرم و برگزاری مراسم  
عزاداری است.مهدی بقایی اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه محرم شاهد فضاسازی و آذین بندی 
شهر از سوی شهرداری و هیئت های مذهبی شهر هستیم که در این راستا مجموع پرچم های نصب 
شده توسط شــهرداری در مناطق پانزده گانه و ناژوان شــامل ۱۸۰۰ پرچم سامورایی، ۶۱۰۰ پرچم 
میله ای، ۱۰۰ هزار متر پرچم ریسه ای، ۱۰۵۰ پرچم کتیبه ای و چهار عدد پرچم بزرگ بوده است.وی 
با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی برای نصب داربست های تبلیغاتی، برپایی موکب ها و خیمه ها 
باید از شهرداری مجوز دریافت کنند، افزود: فرآیند اعطای مجوز به صورت غیرحضوری است و با 

این اقدام رفت وآمد هیئت ها را به حداقل رساندیم.

معاون عمران شهردار خبر داد: 

پیشرفت 22 درصدی پل زیرگذر اندیشه
معاون عمران شهری شهرداراصفهان با بیان اینکه احداث پروژه پل زیرگذر اندیشه تاکنون ۲۲ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اســت، گفت: این پروژه، اتصال کندرو جنوبی اتوبان ذوب آهن به مسیر 
مستقیم در محل راستگرد به بزرگراه شهید اقارب پرست را برقرار می کند.اصغر کشاورزراد در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از معضالت بزرگراه ذوب آهن نبود کندرو به ســمت بلوار کشــاورز 
اســت، البته در ضلع جنوبی بزرگراه ذوب آهن کندرویی وجود دارد که تنها به سمت بزرگراه شهید 
اقارب پرست ادامه پیدا می کند.وی افزود: در سال های گذشته حوادث ناگواری را در این محور شاهد 
بودیم که در راستای کاهش این حوادث، طرح احداث کندرو به تصویب شورای اسالمی شهر رسید 
و اکنون عملیات اجرایی آن در حال اجرا اســت.معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: پروژه پل زیرگذر اندیشه در منطقه ۱۳ واقع شــده و هزینه اجرایی آن بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال 
است.وی با بیان اینکه پروژه پل زیرگذر اندیشه تاکنون ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، 
اضافه کرد: این پروژه، اتصال کندروی جنوبی اتوبان ذوب آهن به مسیر مستقیم در محل راستگرد 
به بزرگراه شهید اقارب پرســت را برقرار می کند و ضریب ایمنی این مسیر را به دلیل حذف تداخل 

حرکت مستقیم و راستگرد باال می برد.

چهچیزیمردماینشهرراآزارمیدهد؟

»اصفهان شهر زندگی« در شعار یا واقعیت؟!

»کم آبی، خشکی زاینده رود، ترافیک و آلودگی مردم شهر اصفهان را آزار 
می دهد. معضل ترافیک و آلودگی در تمام کالن شهرها وجود دارد و اگر 
معضل کم آبی در اصفهان رفع شود، حس تعلق شهروندان به شهر بیشتر 
خواهد شد.«به گزارش خبرنگار ایمنا، اصفهان شهری با برخورداری از 
امکانات نسبی برای زندگی شهروندان است، در طول تاریخ اصفهان به 
دلیل برخورداری ها و داشتن آب زاینده رود و امکانات بهینه پیشرفت 
بسیاری داشته و محل تجمع گردشگران داخلی و خارجی بود است، اما 
در حال حاضر به علت وجود مشکالت زیست محیطی و کم آبی، خشکی 
زاینده رود و مشکالت فرونشســت زمین، شور و اشتیاق برخی از افراد 
برای زندگی در این شهر کاهش یافته است.در این دوره شعار مدیریت 
شهری »اصفهان من شهر زندگی« است و جهت تحقق این شعار تالش 
می کند، مدیریت شهری به دنبال حفظ زیبایی های اصفهان است، در 
حال حاضر باید مدیریت شــهری و شهروندان ســعی کنند تا با انجام 

حرکت های نوین به این شهر تعلق بیشتری داشته باشند.

حس تعلق شهروندی ارمغانی برای موفقیت مدیریت شهری
محمدرضا فالح، رییــس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندســازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تحقق شعار »اصفهان من شهر 

زندگی«می گوید: شعار »اصفهان من شهر زندگی« یکی از شعارهایی 
است که در این دوره از فعالیت شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شده 
و هر ۱۳ نفر عضو شورای ششــم بر آمده از یک مجموعه بودند و تالش 
اعضا بر این است که در ادامه خدمات موثر و مفید که در دوره های قبل در 
شهر اصفهان شده است، اقدامات جدیدتر، به روزتر و موثرتری را برای 
شهروندان اصفهان انجام دهند تا حس تعلق شهروندان به شهر اصفهان 
بیشتر شود.وی می افزاید: اگر شهروندان نسبت به شهر خود حس تعلق 
داشته باشــند و بدانند که متعلق به مجموعه مدیریت شهری هستند، 
مدیریت شــهری در هر زمینه ای موفق می شود، زمانی که مردم خود را 
از یک خانواده بدانند مشــارکت الزم را برای پیشرفت شهر دارند، بدون 
تردید این تعلق را رسانه هایی می توانند ایجاد کنند که انصاف را رعایت 
کرده و بتوانند به شــکل آنالین اخبار را به مردم برسانند. رسانه ها باید 
تالش کنند با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند تا بتوانند موفق تر عمل کنند.

رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریــح می کند: با ارائه شــعار »اصفهان من شــهر زندگی« 
حس تعلق شهروندان به شهر اصفهان بیشتر می شود، یعنی آن شهروند 
اصفهانی که می گوید »اصفهان من شــهر زندگی« می تواند احســاس 
تعلق بیشتری به اصفهان داشته باشد که اصفهان شهر زندگی برای او و 

خانواده اش است. الزم است تالش شود تا شهروندان از اصفهان گریزان 
نشوند، همچنین باید تالش کرد که پروژه هایی برای شهر اصفهان تالیف 
و اجرا و خدماتی برای شهروندان اصفهان فراهم شود که در تمام حوزه ها 
این حس تعلق برای آنها ایجاد شود.وی خاطرنشان می کند: الزم است 
شهروندان تالش کنند فعالیت های خود را به فناوری های روز پیش ببرند 
و اقدامات جدید و به روز موجب پیشرفت شهروندان در زندگی امروزی 
می شود. در حال حاضر در شــهر اصفهان این حس تعلق برای بسیاری 
از شــهروندان وجود دارد و این اتفاق، حس تعلق شهروندی به شهر را 
می رساند. اصفهان به عنوان نصف جهان محسوب می شود و مدیریت 

شهری به دنبال این است که زیبایی های شهر اصفهان حفظ شود.

  بایــد مدیریت شــهری و شــهروندان به شــهر تعلق بیشــتری
 داشته باشند

فالح با تاکید بر اینکه شعار مدیریت شهری در این دوره »اصفهان من 
شهر زندگی« اســت، می گوید: باید هم مدیریت شهری و شهروندان 
به این شهر تعلق بیشــتری داشته باشــند، بدون تردید ارائه خدمات 
بیشتر و بهتر باعث آسایش، آرامش و رفاه شــهروندان در شهر است، 
باید تالش کنیم که نخبه های شــهرهای دیگر برای حضور در اصفهان و 
تعلق به این شهر جذب کنیم. در حال حاضر می بینیم که در شهر اصفهان 
این حس تعلق برای بســیاری از شــهروندان وجود دارد.وی تصریح 
می کند: مدیریت شــهری تالش می کند زیبایی های شهر اصفهان به 
عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی که نصف جهان محسوب 
می شود، حفظ شــود و تالش در افزودن این زیبایی ها به شهر را دارد. 
بنابراین شعار مدیریت شهری در این دوره »اصفهان من شهر زندگی« 
است یعنی اینکه بایستی هم مدیریت شهری و هم شهروندان به این 
شهر تعلق بیشتری داشته باشــند تا با خدمات بیشتر و بهتر آسایش، 
آرامش و رفاه شــهروندان در شهر فراهم شــود و الزم است مدیریت 
شهری تالش کند تا نخبه های شــهرهای دیگر را نیز جذب کند.رییس 
کمیسیون حمل ونقل و هوشمندســازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار می کند: زمانی که در شهر اصفهان حرکت های نوینی وجود داشته 
باشد، برای مثال شرکت های دانش بنیان چند سالی است در اصفهان 
فعالیت می کنند، همچنین اصفهان در زمینه هوش مصنوعی رشــته و 
علمی جدید است، پیشتاز بوده و این موارد باعث می شود که نخبه های 
شــهرهای دیگر به اصفهان مهاجرت کنند و در این شهر فعالیت داشته 
باشند،در این صورت احتمال دارد در سال های آینده متوجه جذب تعداد 

افراد نخبه شویم.

مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه با اشاره به حضور این شــرکت در یازدهمین 
نمایشــگاه جامع مدیریت شــهری، گفت: ارتباط 
و تبادل تجربیــات و اطالعات با مدیریت شــهری 
و مســئوالن اتوبوسرانی های کشــور و ارائه نرم افزار 
»مســافر« به صورت آزمایشــی به شــهروندان، از 
دستاوردهای حضور در این نمایشگاه بوده است.سید 
عباس روحانی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: شرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومــه در یازدهمین 
نمایشگاه جامع مدیریت شهری که در سالن امیرکبیر 

نمایشــگاه بین المللی اصفهان برگزار شــد، حضور 
داشت.وی ادامه داد: از جمله دستاوردهای حضور 
شرکت اتوبوســرانی در نمایشــگاه جامع مدیریت 
شهر می توان به ارتباط و تبادل تجربیات و اطالعات 
با مدیریت شــهری و مســئوالن اتوبوســرانی های 
کشــور، نمایش میدل باس های جدیــد، دریافت 
نظرات، پیشــنهادات و انتقادات در راستای ارائه به 
خودروســازان و مذاکره با خودروســازهای داخلی 
توانمند در زمینه ســاخت اتوبوس شــهری اشــاره 
کرد.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه خاطرنشان کرد: بازدید از اتوبوس های شهری 
جدید و مذاکره با سازنده این اتوبوس ها در راستای 
توافق برای خرید و بومی سازی آپشن های موجود 
در اتوبوس برای شهروندان اصفهانی و ارائه نرم افزار 

»مسافر« به صورت آزمایشــی به شهروندان جهت 
تست و آزمایش از دیگر دســتاوردهای این شرکت 
برای حضور در نمایشگاه جامع مدیریت شهری بود.
وی با بیان اینکه رییس و اعضای شــورای اسالمی 
شهر، شــهردار اصفهان، رییس پلیس راهور استان 
و مسئوالن کشوری و استانی در زمینه حمل ونقل و 
مدیریت شهری از شهرهای مختلف، از غرفه شرکت 
اتوبوسرانی در نمایشگاه جامع مدیریت شهری بازدید 
کردند، تصریح کرد: در راستای تحقق شعار »به نفع 
مردم«، با شرکت های دانش بنیان مذاکرات بسیار 
خوبی انجام شــد، همچنین در خصوص راه اندازی 
اتوبوس های متوقــف و خرید ایده هــای کاربردی 
از افراد متخصص، مســائلی مطرح و مورد بررسی 

قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه مطرح کرد:

ارائه نرم افزار »مسافر« در نمایشگاه مدیریت شهری

بازیابی هویت شهری در مسابقه »نقشی برای شهر«
مسابقه ملی »نقشــی برای شــهر« در راســتای ارتقای کیفیت محیط زندگی شــهروندان و بازیابی 
هویت شــهری در زمینه احیا و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی،  برگزار می شــود.این مسابقه با هدف 
حساس سازی طراحان نسبت به نقوش، استفاده از ظرفیت و قابلیت های نقش مایه و نگاره های سنتی و 
همچنین بازآفرینی مجدد نقوش برای خلق ایده های نو و کاربردی برگزار می شود تا این طرح هادر طراحی 
فضای شهری متناسب با نیاز های محیطی شهروندان معاصر و ایجاد حس آرامش و سرزندگی در بافت 
تاریخی شهر اصفهان به کار گرفته شود.در این راستا پوســتر این مسابقه که فراخوان آن در هفته جاری 
منتشر می شود، در مراسمی با حضور علی قاسم زاده شهردار اصفهان رونمایی شد.نقش مایه ها و آرایه های 
تزیینی موجود در بنا های تاریخی، بخش مهمی از معماری ایران زمین است که این مسابقه در نظر دارد تا 
زمینه بهره گیری از نقوش سنتی به عنوان مرجع و سرچشمه بسیاری از نوآوری های هنرمندانه را به صورت 
کاربردی در طراحی گرافیک محیطی، مبلمان شهری و … توسط هنرمندان و طراحان فراهم آورد.در این 
راستا، زمینه ارتقای کیفیت فرهنگ بصری به عنوان عامل انتقال دهنده مفاهیم و معانی از جانب خالق اثر 
به شهروندان در فضای شهری فراهم می شود.الزم به ذکر است، فراخوان این مسابقه عکس و جزئیات 
نحوه ارسال آثار هنرمندان و طراحان در این مسابقه در روز های آینده منتشر خواهد شد.این مسابقه با 
همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با 

همکاری فرهنگستان هنر و دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در استان اصفهان برگزار می شود.

مدیرمنطقهپنجشهرداریاصفهانخبرداد:
 پیشرفت 9۸ درصدی پروژه پیاده روسازی

 خیابان حکیم نظامی
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۸ درصدی عملیات عمرانی پیاده روسازی ضلع غربی 
خیابان حکیم نظامی با اعتباری معادل ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.احمد رضایی در تشــریح 
پروژه های عمرانی در دست اقدام منطقه پنج شهرداری اصفهان، اظهار کرد: عملیات عمرانی پیاده روسازی 
ضلع غربی خیابان حکیم نظامی به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع در حال اجراست.وی با بیان اینکه اعتبار این 
پروژه عمرانی ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است، افزود: پیاده روسازی ضلع غربی خیابان حکیم نظامی 
تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت داشته است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: ۴۵۰ متر طول 
اجرای موزائیک، نصب پل عابر پیاده، نصب مانع فلزی و ایجاد مســیر تردد نابینایان از جمله اقداماتی 
است که در عملیات عمرانی ضلع غربی خیابان حکیم نظامی انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: اجرای 

این پروژه عمرانی به منظور تسهیل در عبور و مرور عابران پیاده و شهروندان منطقه در حال انجام است.

 افزایش تولید انواع گل وگیاه
 در گلخانه های محمودآباد و جروکان

مسئول مراکز تولید ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به فعالیت قابل توجه 
گلخانه های محمودآباد و جروکان گفت: اصفهان در مقایسه با دیگر شهرها توجه ویژه ای به تولید گل و گیاه 
دارد و این در حالی است که بسیاری از شهرها مرکز تولید ندارند.به گزارش ایمنا، سعید بلندنظر اظهار کرد: 
گلخانه های محمودآباد و جروکان با کنترل و کاهش سال به سال هزینه ها، افزایش بهره وری و حرکت به 
سمت تولیدات به صرفه و در عین حال با کیفیت، در زمینه تولید و کیفیت پیشتاز است.وی با بیان اینکه 
تا سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰ درصد افزایش بهره وری در گلخانه های محمودآباد و جروکان خواهیم رسید، 
تاکید کرد: در سال ۹۷ و ۹۸ پروژه برون ســپاری تولید گل و گیاه از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تعریف شد تا ضرر و زیان حاصل از قیمت تمام شده محصوالت به صفر برسد و سپس 

شهریورماه ۹۹ سازمان پارک ها برنامه جدیدی را برای تولید در نظر گرفت.

با مسئولان

اخبار

 از اجرای طرح محله  محوری 
در محله شاهد چه خبر؟

سوال روز

سرپرست منطقه هفت شــهرداری اصفهان 
با تاکید بر اجــرای برنامه های محله محور در 
محله شاهد، گفت: زیباســازی و نورپردازی 
محله، احیای بافت فرسوده، آزادسازی ۹ پالک 
برای ایجاد فضای سبز و ایستگاه آتش نشانی 
از جمله پروژه های تعریف شده در این محله 
است.محسن گلی  با اشــاره به اجرای طرح 
محله محوری در محله شاهد، اظهار کرد: محله 
شــاهد یکی از بومی ترین محله های منطقه 
هفت شهرداری اصفهان است که ساکنان آن 
با مشکالتی در حوزه بافت فرسوده، زیباسازی 
و ترافیک مواجه هســتند، بنابراین جلسات 
بســیاری با مردم و نخبگان منطقــه برگزار و 
نظرات و پیشنهادهای آنها احصا و بر اساس آن 
تعدادی پروژه در محله تعریف شد.وی افزود: 
خیابان شاهد، اصلی ترین معبر محله شاهد 
است که در ســال ۹۲-۹۳ به همت شهرداری 
احداث شد و تاثیر بسیاری در ارتقای وضعیت 
زندگی شهروندان محله داشــته است، البته 
موضوع زیباسازی این خیابان تاکنون مغول 
مانده بود که در ســال جاری نورپردازی محور 
میانی این خیابان در دســتور کار شــهرداری 
قرار گرفت و تا کنــون ۳۰ درصد اقدامات الزم 
انجام شــده است.سرپرســت منطقه هفت 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه برای انجام 
پروژه زیباســازی و نورپردازی محله شــاهد 
پیمانکار انتخاب شده است و اقدامات الزم تا 
چند ماه آینده به اتمام می رسد، تصریح کرد: 
ایجاد پاتوق محلی نیز یکی از درخواست های 
مردم این محله بود که مطالعات و طراحی آن 
توسط سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در 
حال انجام است. وی با بیان اینکه در قسمت 
شمالی باغ قوشخانه حدود ۹ پالک قرار دارد 
که از سال ها پیش قرار بود برای احداث فضای 
سبز آزادسازی شود، گفت: تاکنون چهار پالک 
تملک شــده اســت و پالک های باقی مانده 
نیز در مرحله توافق قرار دارد که با آزادســازی 
تمام پالک های در مسیر، فضای سبز منطقه 
هفت شهرداری گسترش می یابد و در بخشی 
از آن نیز یک آشــیانه آتش نشــانی احداث 

خواهد شد.

نخستین پروانه الکترونیکی ساختمان در منطقه 9 صادر شد
مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان از صدور نخستین پروانه الکترونیکی ساختمان در این منطقه از طریق سامانه »سرای ۱۰« خبر داد و گفت: کاهش زمان صدور 
پروانه ساختمانی، حذف امضاهای طالیی، غیرحضوری شدن فرایند صدور پروانه و شفافیت در هزینه های پرداختی از جمله اهداف طرح شهرسازی الکترونیک 
است.سیدسلمان قاضی عسگر با اشاره به روند صدور پروانه الکترونیکی ساختمان در منطقه ۹ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: از طریق سامانه »سرا ۱۰« و در راستای 
تحقق سیاست های این دوره مدیریت شهری مبنی بر غیرحضوری شدن خدمات به شهروندان از ابتدای تیرماه اقدام به صدور پروانه الکترونیکی ساختمان 
کرده ایم.وی ادامه داد: در سامانه »سرای ۱۰«، همسان سازی ارتفاعات شهر اصفهان تا شش طبقه روی پیلوت اصالح شده است تا شهروندان در صورت داشتن 
شرایط ارتفاع پذیری بتوانند نسبت به درخواست پروانه اقدام کنند.مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهروندان در سامانه »سرای ۱۰« اطالعات ثبتی، 
مالکیتی و پالک خود را ثبت و نسبت به نوبت بازدید پالک بدون مراجعه به شــهرداری اقدام می کنند، افزود: در ادامه مسیر، مامور بازدید شهرداری نسبت به 
بازدید پالک و درج اطالعات شامل درج مساحت پالک، عرض و طول گذربندی، مساحت پالک شمالی، سند مالکیت و رعایت حقوق مجاوران اقدام و مشخص 

می کند که پالک مورد نظر تا چه میزان قابلیت گرفتن ارتفاع و سقف را دارد.

مراسم عزاداری 
در هیئت فداییان 

حسین)ع(
مراسم عزاداری دهه اول محرم در 
هیئت فداییان حسین با مداحی 
»سیدرضا نریمانی« و سخنرانی 
حجت االسالم سعیدی، شریفیان 
و رنجبر از جمعه به مدت ۱۱ شب از 
نماز مغرب و عشا در امامزاده شاه 

میرحمزه برگزار می شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   
صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   

مدیرمسئول: بهمن زین الدین
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان از پیشــرفت 75 درصدی پروژه 
احداث بازیکده محله حصه با حدود 200 میلیارد ریال اعتبار خبر داد.اصغر 
کشاورز راد با اعالم این خبر گفت: بازیکده محله حصه واقع در منطقه 14 به 
عنوان یکی از محله های کم برخوردار شــهر اصفهان، یکی از پروژه های مهم 
محله محور و مورد حمایت مدیریت شهری اصفهان است.وی افزود: درصد 
پیشرفت این پروژه تاکنون به 75 درصد رســیده و حدود 200 میلیارد ریال 
هزینه اجرایی و آزادسازی داشته است.آنطور که کشاوز راد خبر داده است، 
میزان کار انجام  شده برای احداث بازیکده محله حصه تاکنون 22 هزار نفر 
ساعت بوده اســت.معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان درباره سایر 
جزئیات این پروژه خبر داد: طول ایــن پروژه 135 متر و عرض آن میانگین 
63 متر اســت. به گفته کشــاورز راد، مســاحت این پروژه 8 هزار و پانصد 
مترمربع است و برای احداث آن از 2 هزار و 500 تن مصالح زیرسازی، 3 هزار 
و 600 تن بتن و 3 هزار مترمربع سنگ استفاده شده است.وی درباره تاثیرات 
احداث این پروژه هم گفت: ایجاد نشــاط در میان شهروندان محله حصه، 
جلوگیری از تشکیل پاتوق معتادان در محله و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار از 
جمله مزایای پیش بینی شده در خصوص احداث این بازیکده است.معاون 
عمران شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: امکانات و بازی های 

سرگرم کننده بازیکده محله حصه شامل بازی ماز، والیبال ساحلی، تنیس، 
تاتمی، بازی فکری، زمین اسکیت، آالچیق جهت استراحت و بازی نمایشی 

و مسیر دوچرخه سواری خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از 14 هزار مترمربع از اراضی 
ملی این استان در راستای تامین مسکن اقشار ویژه استان اصفهان واگذار شد.

علیرضا قاری قرآن در خصوص اقدامات انجام شده در راستای تامین مسکن اقشار 
ویژه استان اظهار کرد: بر اساس بند ل ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت 
راه و شهرسازی با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین 
مسکن اقشار ویژه واجد شرایط باقی مانده )جانباران 25 درصد و باالتر، آزادگان، 
فرزندان شهید، فرزندان جانبار 70 درصد به باال( در قالب واگذاری زمین و مسکن 

مسئولیت پیدا کرد.
وی افزود: در همین خصوص در ســال جاری اراضی مورد نیاز برای ساخت بیش 
از 133 واحد مســکونی جهت تامین مسکن اقشار ویژه اســتان اصفهان واگذار 
شد.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه اراضی واگذار شده در 
این راســتا در مجموع بیش از 14 هزار مترمربع بوده است، عنوان کرد: این اراضی 

در شهرهای اردستان، آران وبیدگل، خمینی شهر، زواره، کاشان، گلپایگان، لنجان 
و مهاباد واگذار شــده اســت. وی در خصوص واگذاری زمین های مســکونی و 
غیرمسکونی در چارچوب تکالیف قانونی اذعان داشت: اراضی با کاربری مسکونی 
واگذار شده طی سه ماهه اول سال بیش از 62 هزار مترمربع بوده است و به منظور 
عمل به تکالیف قانونی در کنار اراضی با کاربری مسکونی، در این برهه زمانی بیش از 
267 هزار مترمربع اراضی با کاربری های اداری، تجهیزات شهری، خدماتی، درمانی 
و بهداشتی، صنعتی و مذهبی واگذار شده است.  قاری قرآن با اشاره به تبدیل 286 
فقره اسناد دفترچه ای اراضی دولتی در سطح استان اصفهان به اسناد تک برگی 
گفت: اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به )کاداستر( گامی مهم برای پیشگیری 
از وقوع پدیده زمین خواری به شمار می رود و دسترسی به اطالعات زمین های ملی 
را آسان می کند همچنین این اقدام از وقوع جرائم مرتبط با حوزه امالک جلوگیری 

کرده و سد راه سودجویان حوزه اراضی می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از اعزام نیروهای امدادی  
برای تسریع در امدادرسانی به مردم سیل زده  رفسنجان خبر داد.

حسین اکبریان  ضمن بدرقه و آرزوی ســالمتی برای نیروهای  امدادی  این 
شرکت در سفر به رفسنجان که روز یکشــنبه 9 مردادماه صورت گرفت، اظهار 
داشت: به منظور تسریع در امدادرســانی ها به سیل زدگان، گروه رفع حوادث 
امور آبفای منطقه 4  شهر اصفهان به همراه  2 دستگاه خاور بحران، 2 دستگاه 
ایسوزوی بحران، یک دستگاه خاور تعمیرات، 2 دســتگاه پیکاپ بحران و 2 
دســتگاه پمپ SP  به همراه کلیه تجهیزات و امکانات در ســریع ترین زمان 

ممکن به آن منطقه اعزام شد.
وی، هدف از اعــزام تجهیزات و امکانات الزم و نیروهــای امدادی متخصص  
به رفســنجان را همدلی با آســیب دیدگان و همراهی با دیگر امداد رسان ها 
برای کاهش خســارات ناشی از وقوع ســیالب عنوان کرد و گفت: در روزهای 
پایانی هفته گذشته بر اثر وقوع بارش های موسمی در برخی از مناطق استان 
اصفهان نیز ســیل جاری شــد و آبفای اصفهان به رغم وجــود محدودیت در 
تامین نیروهای امدادی و تجهیزات برای  مقابله با آثار ناشی از سیل، از ارسال 

تیم های عملیاتی و تجهیزات به  استان های یزد و کرمان دریغ نکرد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شــهردار اصفهان از نصب 100 هزار متر 
پرچم ریسه ای و حدود 9 هزار پرچم میله ای ویژه ماه محرم خبر داد و گفت: 400 
نقطه برای برپایی موکب به مناسبت عزاداری امام حسین)ع(ویژه ایام محرم 
در شهر تعیین شده است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
مهدی بقایی با اعالم این خبر گفت: همزمان با آغاز ماه محرم شاهد فضاسازی 
و آذین بندی شــهر از سوی شــهرداری و هیئت های مذهبی هستیم.او افزود: 
مجموع پرچم های نصب شده توسط شــهرداری در مناطق پانزده گانه و ناژوان 
شــامل 6100 پرچم میله ای، 100 هزار متر پرچم ریسه ای، 1050 پرچم کتیبه ای و 
چهار عدد پرچم بزرگ بوده است.بقایی با بیان اینکه 400 نقطه برای برپایی موکب 
به مناسبت عزاداری امام حسین )ع( در شهر تعیین شده است، تأکید کرد: به 
منظور برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم عزاداری، جلسات متعددی با هیئت های 
مختلف برگزار و در راستای پیشگیری از هر پیشامدی با بهداری و نیروی انتظامی 
مذاکراتی صورت گرفته است و تذکرات الزم به هیئت ها داده شده است.او با اعالم 

اینکه هیئت های مذهبی برای نصب داربست های تبلیغاتی، برپایی موکب ها و 
خیمه ها باید از شهرداری مجوز دریافت کنند، افزود: فرآیند اعطای مجوز به صورت 
غیرحضوری است و با این اقدام رفت وآمد هیئت ها را به حداقل رسانده ایم.بقایی 
خاطرنشان کرد: شهرداری از هیچ کمکی به هیئت های مذهبی برای بهتر برگزار 

شدن مراسم های عزاداری دریغ نخواهد کرد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 75 درصدی پروژه بازیکده حصه با حدود 200 میلیارد ریال اعتبار

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

تعیین ۴00 نقطه در شهر برای برپایی موکب عزاداری 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

واگذاری اراضی به ۱۳۳ نفر از اقشار ویژه استان اصفهان

 اعزام تجهیزات و نیروهای امدادی آبفای اصفهان
 برای کمک به سیل زدگان رفسنجان  
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