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 AB منفی و O کمبود ذخیره خونی گروه 
در استان اصفهان

7

 کارشناس دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی استان می گوید:
 سالیانه ۱۸ هزار زوج اصفهانی در سامانه تصمیم بهزیستی برای طالق ثبت نام می کنند

پایان درد، آغاز سرد

تارتار:
تفاوت بودجه سپاهان و 

ذوب آهن نشان دهنده کار 
بزرگ بازیکنان ماست

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
 استان اصفهان:

برخی شهرستان ها دوربین 
ثبت تخلف ندارند

 نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید
 استان اصفهان:

قیمت فروش مرغ در 
 اصفهان مصوب است،

 اما واقعی نیست

3

3

5

6
طغیانی:

با تخصیص  و برداشت 
غیرقانونی از زاینده رود 

برخورد می کنیم

5

  مراسم اختتامیه هشتمین 
 دوره جشنواره نوجوان خوارزمی 
 با حضور وزیر آموزش و پرورش 

در اصفهان برگزارشد

جشنواره  ای برای 
کشف نخبه ها

ن
میزا

س: 
عک رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان خبر داد ؛

ثبت نام قطعی بالغ بر 20۵ هزارو 33۷ زائر 
اصفهانی برای اربعین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـــناد قانون برگزاری مناقصات و آئين نامه 
معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه عمومی  یک مرحله ای به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان 

وقت اداری روز شنبه 1401/07/09 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان 

سروش- حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایی – کوچه شــهداد – امور برق منطقه 4- طبقه 2 – دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی كه بعد 

از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 32299313  اداره مالی و اداری امور برق منطقه4 و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 32299001 اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

  مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

   شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده 

، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

   پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

   حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاكات آزاد می باشد.

   به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

  سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.  

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

  ظرفیت باالی اصفهان در تشکیل تعاونی در حوزه های گردشگری 
و صنایع دستی و صنعت و فرصتی که نادیده گرفته می شود

 تاوان بی مهری به تعاون

  چه کسی مسئولیت نتایج تیم ملی
 با »کی روش« را برعهده می گیرد؟

جنگ اول به از صلح آخر!

 تعطیلی کارگاه های کوچک کفش
 در اصفهان
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در بازدید از آثار فرونشست در اصفهان تاکید کرد:

هدف ملی انتقال آب به استان اصفهان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

آموزش درمدارس به صورت 
حضوری خواهد بود

 تشکیل کارگروه ویژه
  رفع مشکالت 

شهرداری و اوقاف

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 میزان کثرت مراجعه 
 برای تمدید گذرنامه 
فراتر از  پیش بینی بود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

موکب های حسینی برای 
جاماندگان اربعین در 

اصفهان راه اندازی می شود

84 پرواز ویژه ایام اربعین در فرودگاه 
اصفهان
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در ارتباط زنده تصویری با حضور رییس جمهورصورت گرفت؛
افتتاح متمرکز 34 طرح تعاونی در استان اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبرداد:
اجرای آسفالت معابر محله های منطقه ۹ اصفهان

گلخانه داری نوین با سازه های ایرانی
اصفهان؛ بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات گلخانه ای در کشور

مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه اصفهان 

آگهی فروش تلفن ثابت به شماره 44444444
مزایده عمومی شماره 1401/003

شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان در نظر دارد نسبت به »فروش تلفن ثابت به شماره 44444444« از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می تواند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مزایده در سایت شــرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و یا سایت مخابرات 
منطقه اصفهان به آدرس www.isfahan.tci.ir مراجعه نمایند. 

مسعود قنبری – شهردار سین

آگهی مزایده نوبت اول

بدینوسیله شهرداری سین در نظر دارد به استناد بند 4 مصوبه شماره 421 مورخ 1401/03/28 شورای محترم اسالمی شهر و با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 در نظر دارد نسبت 
به فروش قدرالسهم خود از پالکهای مسکونی به شماره های 291  و 250 واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین با مشخصات ذیل اقدام نماید. 

1- کلیه مراحل بارگذاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. مزایده گزاران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

2- مهلت دریافت اسناد از روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 تا روز دوشنبه مورخ 1401/6/21 و مهلت شرکت در مزایده تا آخر وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ 1401/6/31 می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست 
در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی فیش واریزی نقدی بابت 5 درصد سپرده شرکت در مزایده را بر اساس جدول ذیل به شماره حساب 3100005348000 نزد بانک ملی به نام شهرداری سین 
بابت 5 درصد واریز و به همراه سایر مدارک و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف پر شود را در سامانه بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/6/31 با حضور کلیه 

اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. 

نوبت اول

نوبت اول

قیمت پایه به ازای هر متر مربعکاربریقدرالسهم شهرداریمتراژ کلشماره پالک ردیف

39/000/000 ریالمسکونی واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین129120032/35

38/500/000 ریالمسکونی واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین225025076/88

تلفن تماس: 031-45834517
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

م الف:1376564

3

پس از 26 سال؛

 طرح قطار سریع السیر 
 تهران - قم – اصفهان

 همچنان در کما

 به بهانه شهرآورد
 سنتی اصفهان؛
  3 امتیاز واجب تر 
از نان شب

5

هر
: م

س
عک

در اصفهان به دلیل جایگاه استراتژیک این استان در سطح ملی و تاریخ با ارزش اصفهان، نیاز است نگاهی جامع و عملیاتی با رویکرد حل مشکالت داشته باشیم

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

حفظ آب حفظ زندگی است

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

نوبت دوم

3

      

شماره 
مناقصه  

شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاريخ توزيع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین

401140722001093905000006

اجرای پروژه های 
مرتبط با درخواست 
های مردمی شامل 
انتقال نیرورسانی 

،رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات و روشنایی 

در محدوده امور 
برق منطقه 4

1401/06/201401/06/271401/07/091401/07/101.830.000.000



منابع غربی و اسرائیلی: احیای برجام تا قبل از انتخابات آبان ماه آمریکا بعید است 

سیگناِل بی میلی ایران به احیای برجام؟!

الرا روزن روزنامه نگار آمریکایی در خبرنامه خود تحت عنوان »دیپلماتیک« 
نوشت: پس از آخرین پاسخ ایران، ارزیابی مقامات اسرائیلی این است که 
احیای توافق هسته ای ایران تا قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر 
بعید به نظر می رسداتفاق بیفتد.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب 
آمده است: یکی از منابع که حاضر به افشــای نامش نبود، در ۶ سپتامبر 
گفت: »به نظر من، توافق در آینده نزدیک، یا در چند هفته آینده رخ نخواهد 
داد. من فکر می کنم که ما شاهد ادامه گفتگو خواهیم بود، تا بعد از انتخابات 
میان دوره ای.«این ارزیابی در حالی صورت می گیرد که رئیس موســاد 
آخرین مقام ارشد اسرائیلی بود که این هفته برای رایزنی به واشنگتن آمد.

یکی از مقامات اروپایی درگیر در مذاکرات )۷ سپتامبر( به من گفت: »من 
نگرانم که در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. بازگشت به برجام در این مرحله 

بعید به نظر می رسد.«وی گفت: »پاسخ ایران سازنده نیست«.
یکی از مقامات ســه کشــور اروپایــی درگیره مذاکــره با ایــران به من 
گفت: »درحالیکه که به لطف پشــتکار هماهنگ کننــده اتحادیه اروپا و 
انعطاف پذیری همه، ما تقریبًا به توافق رسیده بودیم، پاسخ ایران ما را خیلی 
به عقب برد«.او ادامه داد: »بسیار دشوار است که بدانیم آیا این مسئله قابل 

حل اســت یا خیر. در هر صورت، ایران سیگنال واضحی داده است که در 
حال حاضر عالقه ای به توافق ندارد.«

منبعی که برداشــت اســرائیل را درباره موضع دولت آمریکا در مذاکرات 
احیای برجام توصیف می کند، این دیدگاه را بیان کــرد که دولت آمریکا 
معتقد است، اگر توافقی حاصل می شد، از مانع بررسی کنگره جان سالم 
به در می برد، اما این بحث می توانست آسیب رسان هم باشد. اما با توجه 
به اینکه هنوز شکاف هایی وجود دارد، ممکن است دولت ترجیح دهد که 
توافق پس از پایان انتخابات میان دوره ای که قرار است در ۸ نوامبر برگزار 

شود، به کنگره بفرستد.
این منبع گفت: »درک من این اســت که دولت آمریکا هیچ تمایلی برای 
بحث ]درباره احیای توافق هسته ای[در کنگره قبل از انتخابات میان دوره ای 
ندارد. این طور نیست که آن ها در شرایط فعلی از مانع کنگره عبور نکنند؛ از آن 

عبور خواهند کرد. اما در این روند، انتقادات زیادی وجود خواهد داشت.«
وی افزود: »اما در هر صورت، حس من این است و آنچه برداشت می کنم 
این است که اگر اکنون توافقی صورت نگیرد، دولت ]ایاالت متحده[عجله 
ندارد و ترجیح می دهد پس از انتخابات میان دوره ای گفتگو را از سر بگیرد.«

گیشه
شنبه 19  شهریور  1401 / 13  صفر 1444 / 10  سپتامبر 2022 / شماره 3622

امیدواری وزیر خارجه عراق نسبت به آزادی هر چه سریع تر 
حاجی ایرانی

وزیر خارجه عراق در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان به گفت وگوی مجددش با همتای ســعودی 
درباره مساعدت برای آزادی حاجی بازداشتی ایرانی اشاره و ابراز امیدواری کرد شرایط آزادی وی هر چه 
سریع تر فراهم شود.حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی با »فؤاد 
حسین« وزیر امور خارجه عراق، ضمن تشکر و قدردانی از مهمان نوازی کریمانه دولت و مردم عراق از زوار 
اربعین حسینی، خواستار برقراری تمهیدات بیشتر برای ورود زمینی و هوایی زوار کشورمان و همچنین 
تسهیل ورود اتباع افغانستان و پاکستان از مرز زمینی کشــورمان به عراق شد.فؤاد حسین وزیر امور 
خارجه عراق نیز در این گفتگوی تلفنی با قول مساعد برای پیگیری امور زوار اربعین، حضور روز پنجشنبه 
وزیر کشور جمهوری اســالمی ایران در بغداد را فرصت مناسبی برای بررســی نزدیک امور و برقراری 
هماهنگی های الزم در این خصوص عنوان کرد.وزیر خارجه عراق در پاسخ به سؤال امیرعبداللهیان، به 
گفت وگوی مجدد با همتای سعودی خود در خصوص مساعدت برای آزادی حاجی بازداشتی کشورمان 

اشاره و ابراز امیدواری کرد شرایط آزادی وی هر چه زودتر فراهم شود.

انسیه خزعلی به اخبار مطرح شده پیرامون فرزندش واکنش نشان داد

سفر دانش بنیانی!
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، ضمن رد شائبه مهاجرت پسر خود به خارج از کشور، این 
سفر را "موقت" و "کاری" عنوان کرد و گفت که وی در ماه های آینده به کشور باز می گردد.انسیه خزعلی در 
حساب توییتر خود نوشت:"گذشت آن دوران که مسئوالنی مثل کوه پشت فرزندان خویش می ایستادند 
و صراحتًا از  مهاجرت و زندگی آنها در خارج از کشــور دفاع می کردند. امــا امروز برخی با ذوق زدگی از 
مهاجرت فرزند اینجانب گفتند."وی در توییت دیگری تصریح کرد: " درحالی که سفر موقت کاری ایشان 
جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر 
فعال است و خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه های آینده به کشور باز میگردد. 

اگرچه ایشان متاهل و مستقل است ولی هرگز قصد مهاجرت نداشته اند."
 

واکنش سخنگوی دولت به یک انتصاب در دفتر رئیس  
جمهوری

ســخنگوی دولت انتصاب شــهرام وثوقــی راد را به عنــوان معــاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر 
رئیس جمهوری تبریک گفت.علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »از زحمات 
آقای عباس هنرمند به عنوان معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهــور قدردانی می کنم، 
خداقوت؛ از خدمات ایشان به عنوان مشاور دفتر رییس جمهور استفاده خواهد شد. برای آقای شهرام 

وثوقی راد در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت روزافزون دارم.«
 

آمریکا: 

بازگشت دوجانبه به برجام ثبات منطقه را افزایش می دهد
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر بر اهمیت بازگشت به برجام تأکید کرده و گفته بازگشت دوجانبه به این 
توافق هسته ای ثبات منطقه را افزایش خواهد داد.آمریکا همچنین مدعی شده که بازگشت به توافق 
هسته ای همه مسائل اختالفی با ایران را حل نخواهد کرد، اما »دستیابی این کشور به سالح هسته ای، 
مشکالت را وخیم تر خواهد کرد.«واشنگتن درباره پیشنهادات تازه ایران در خصوص طرح اتحادیه اروپا 
برای تسهیل اجرای کامل توافق هسته ای هم اظهارنظر کرده و گفته اســت: »پاسخ ایران به اظهارات 

آمریکا ما را در مسیر رسیدن به توافق قرار نمی دهد.«

تالش نتانیاهو برای ضبط 
 جلسه ای درباره ایران

ناکام ماند
رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند تالش بنیامین 
نتانیاهو، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی برای 
فیلمبرداری از دیدارش با چند نماینــده کنگره آمریکا 

ناکام مانده است.
طبــق گــزارش روزنامــه تایمزاســرائیل، نتانیاهــو 
قصد داشــته از جلســه غیرعلنی خود با ســناتورها و 
دیپلمات هــای آمریکایــی فیلمبــرداری کنــد امــا 
آمریکایی هــا از او خواســته اند قبل از ادامه جلســه 

دوربینش را خاموش کند.
دو منبع مطلع که اشاره ای به نام آنها نشده در گفت وگو 
با وب ســایت صهیونیســتی »واال« مدعی شده اند که 
گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه، همراه 
با »تام نایدز«، ســفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در 
این جلســه که قرار بود به موضوع توافق هســته ای با 

ایران بپردازد حضور داشتند.
مطابق این گــزارش، این افراد هنگام ورود به جلســه 
متوجه شدند که یکی از اعضای تیم نتانیاهو، دوربینی 
را دوشن کرده است. نایدز، عالوه بر این متوجه شد که 
روی لباس نتانیاهو، یک میکروفون نصب شده و دلیل 

این موضوع را از او پرسید.
نتانیاهو تالش کرده از پاســخگویی به سوال دیپلمات 

آمریکایی طفره برود و گفته است: »چیزی نیست.«
منابع مطلع بــه »واالنیوز« گفته اند لیندســی گراهام، 
ســناتور جمهوری خواه آمریکایی از نتانیاهو خواســته 
قبل از آغاز جلسه همه دستگاه های ضبط فیلم و صدا 

از اتاق خارج شوند.
روزنامه تایمز اسرائیل نوشــته انگیزه نتانیاهو از تالش 
برای فیلمبرداری از این جلسه مشخص نیست، اما او 
در هفته های گذشته، از رویکرد کابینه رژیم صهیونیستی 
در خصوص توافق هســته ای ایران انتقاد کرده است. 
احتمال مــی رود او قصد داشــته از ایــن ویدئو برای 

تبلیغات رسانه ای خودش استفاده کند.
دفتر نتانیاهو تالش کرده این موضوع را کم اهمیت جلوه 
دهد و گفته که همه جلسات و دیدارهای نخست وزیر 

سابق ضبط و مستند می شوند. 

داعش 6 نفر را در شمال موزامبیک سر برید
منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند، عناصر تروریستی داعش در شمال موزامبیک سر ۶ نفر را بریدند 
و یک زن راهبه ایتالیایی را کشتند.به گزارش روسیا الیوم، »فیلیپی نیوسی« رئیس جمهور موزامبیک گفت: 
روز ششم سپتامبر )۱۵ شهریور( در جریان حمالت تروریستی عناصر مرتبط با داعش در منطقه »ایراتی« و 
»میمبا« واقع در استان »نامپوال«، تروریست ها سر ۶ نفر را بردیدند، سه نفر را ربودند و ده ها منزل مسکونی را 
به آتش کشیدند.در همین رابطه یک مقام محلی در استان نامپوال گفت که یک زن راهبه ۸۳ ساله ایتالیایی 
که از سال ۱۹۶۳ در موزامبیک و در شهر ناکاال ساکن بوده، سه شنبه شب توسط عناصر تروریستی هدف گلوله 
قرار گرفته و کشته شده است.داعش پس از آن که تقریبا تمامی قلمروی خود در عراق و سوریه را از دست داد 
عمده نیروی خود را بر روی افزایش سطح نفوذ در آفریقا متمرکز کرد.هر دو گروه داعش و القاعده با شکست 
در خاورمیانه در تصمیمی استراتژیک آفریقا را به اولویت خود تبدیل کرده اند.اکنون مرز بین موزامبیک و تانزانیا 
به جوالنگاه گروه های تروریستی بدل شده است.به دنبال ابراز نگرانی ها نسبت به تحرکات گروه تروریستی 
تکفیری داعش در موزامبیک و درخواست کمک این کشور برای مبارزه علیه تروریسم، جامعه توسعه جنوب 

آفریقا ماموریت نیروهایی را که با تروریست های داعش در شمال موزامبیک مبارزه می کنند، تمدید کرد.
 

آموزش شبه نظامیان ُکرد از سوی آمریکا در شمال سوریه
منابع خبری گزارش دادند، نیروهای آمریکایی در شمال سوریه به شبه نظامیان ُکرد »یگان های مدافع خلق« 
)ی. پ. گ( آموزش نظامی دادند.به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، نیروهای آمریکایی تمرین های نظامی 
برای نیروهای ُکرد یگان های مدافع خلق در نزدیکی روستای »تقل بقل« واقع در جنوب شهرک مالکیه در 
مثلث مرزی عراق، سوریه و ترکیه برگزار کردند.بر اساس این گزارش، حدود ۲۵۰ نفر از شبه نظامیان کرد، 
برای استفاده از تسلیحات سنگین، خودروهای زرهی و بمب های صوتی توسط نیروهای آمریکایی آموزش 
دیدند.این گزارش می افزاید، آمریکا سه شنبه شب حدود ۴۰ کامیون حامل تجهیزات نظامی و خودروهای 
زرهی از نوع »هامر« و »برادلی« برای استفاده در این تمرین مشترک به منطقه ارسال کرده بود.منابع خبری 
گزارش دادند که یک کاروان سالح و ادوات و تجهیزات لجستیکی نیروهای آمریکایی از عراق از طریق گذرگاه 

غیرقانونی "الولید" در ریف منطقه القامشلی وارد مناطق شمال شرقی استان دیرالزور سوریه شد.
 

کمک مالی جدید اتحادیه اروپا به اوکراین
کمیســیون اروپا پنج میلیارد یورو به عنوان کمک مالی به اوکراین پیشنهاد کرد که آخرین بخش از بسته 
وعده داده شده ۹ میلیارد یورویی مورد توافق رهبران اتحادیه اروپا در ماه خرداد است.به گزارش تارنمای 
ایندیا تودی، در آخرین قسط از بسته نجات وعده داده شده ۹ میلیارد یورویی که توسط کمیسیون اروپا اعالم 
شد، اتحادیه اروپا ۵ میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین می کند.اورسوال فون در الین، رئیس این کمیسیون 
در توییتی با اعالم وام های اضطراری به کی یف گفت: وضعیت اوکراین نیازمند حمایت کامل ما است.یک 
دیپلمات اروپایی تصریح کرد، این بسته بخشی از کمک ۳۹ میلیارد دالری است که توسط کشورهای عضو 
گروه ۷ برای حمایت از خزانه آسیب دیده اوکراین وعده داده شده بود.ابتدا کمک ۹ میلیارد یوروی که از سوی 
رهبران اروپایی در خرداد ماه وعده داده شده بود به تعویق افتاد؛ زیرا برخی از کشورهای عضو در مورد اینکه 

آیا کشور در حال جنگ در موقعیتی هست که بتواند وام های بلندمدت بگیرد، بحث داشتند.
 

طرح حیدر العبادی برای حل و فصل بحران سیاسی عراق
رئیس ائتالف نصر عراق طرحی را برای حل و فصل بحران سیاسی این کشور مطرح کرد.به گزارش شفق 
نیوز، حیدر العبادی رئیس ائتالف نصر عراق، با استناد به ماده ۶۴ قانون اساسی این کشور طرحی را برای 
حل و فصل بحران سیاسی عراق مطرح کرد.وی در پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: با استناد به ماده 
۶۴ قانون اساسی عراق همه طرف ها را در چارچوب توافق سیاسی به برگزاری انتخابات زودهنگام تحت 

نظارت دولت و با اختیارات کامل و انحالل پارلمان دعوت می کنم.

خبر روز

کمالوندی: 

گزارش اخیر مدیرکل آژانس 
تکرار موارد بی اساس قبلی است

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران با اشاره 
به گزارش اخیــر مدیر کل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی گفت که برقراری مجدد نظام راستی 
آزمایی پیشین مســتلزم عمل کردن طرف های 
برجامی به تعهدات خود است و مطالب گزارش 
فصلــی اخیر مدیــرکل آژانس تکرار مــوارد بی 
اساس قبلی با اهداف سیاسی بوده و هیچ نکته 
جدیدی جز بازی با عبــارات برای اهداف خاص 
ندارد.کمالوندی متذکر شد که برخی رسانه های 
بین المللی با تحریف و تفســیر و مصــادره به 
مطلوب عباراتی که عمدی توسط مدیرکل مبهم 
تنظیم شــده و مشــحون از جزئیات غیر ضرور 
است، همانندگذشته با استفاده از این ابهامات، 
فضا سازی های پوچ رسانه ای خود را با هدف القا 
غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشور دنبال 
می کنند. سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران 
تصریح کرد: برقراری مجدد نظام راستی آزمایی 
پیشین مستلزم عمل کردن طرف های برجامی 
به تعهدات خود است و تاکنون برنامه هسته ایی 
صلح آمیز ایران بیشــترین شــفافیت را داشته 
است.معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس 
سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: بدیهی است 
همانند گزارش های قبلی ســفیر و نماینده دائم 
کشورمان در جلســه هفته آینده شورای حکام 
پاسخ های حقوقی و مســتدل ایران به گزارش 
اخیر مدیرکل  ارائه خواهد کرد. سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران متذکر شد که برخی رسانه های 
بین المللی با تحریف و تفســیر و مصــادره به 
مطلوب عباراتی که عمدی توسط مدیرکل مبهم 
تنظیم شــده و مشــحون از جزئیات غیر ضرور 
است، همانندگذشته با استفاده از این ابهامات، 
فضا سازی های پوچ رســانه ای خود را با هدف 
القا غیرصلح آمیز بودن برنامه هســته ای کشور 
دنبال می کنند. به گفته کمالوندی برقراری مجدد 
نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن 
طرف های برجامی به تعهدات خود است و نباید 
از ایران انتظار داشته باشند هنگامی که به تعهدات 
خود عمل نمی کننــد و در حالی که تحریم های 
ظالمانه آنان علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد، 

ایران پذیرای نظارتهای فرا پادمانی نیز باشد.

بین الملل هشدار کنعانی نسبت به هرگونه ماجراجویی سیاسی علیه ایران
سخنگوی وزارت خارجه ضمن مردود خواندن اتهامات بی اساس شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه بریتانیا درباره حمله سایبری به آلبانی، نسبت به هرگونه 
ماجراجویی سیاسی علیه ایران هشدار داد.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اتهامات بی پایه و اساس شورای امنیت ملی آمریکا 
و وزارت خارجه بریتانیا علیه جمهوری اسالمی ایران در خصوص حمله سایبری ادعایی به آلبانی را مردود خوانده و به شدت محکوم کرد. کنعانی خاطرنشان کرد: 
آمریکا و انگلیس که پیش از این در برابر حمالت متعدد سایبری علیه زیرساخت های جمهوری اسالمی ایران، حتی علیه تاسیسات هسته ای، سکوت اختیار کرده و 
حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این نوع اقدامات حمایت کرده بودند، فاقد هر گونه وجاهت در وارد کردن اینگونه اتهامات علیه جمهوری اسالمی ایران هستند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار نسبت به هرگونه ماجراجویی سیاسی علیه کشورمان با این بهانه های مضحک و با تاکید بر آمادگی کامل کشورمان برای 
مقابله قاطع و فوری و پشیمان کننده با هرگونه دسیسه احتمالی افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که بارها مورد حمالت سایبری قرار گرفته، بخش 
مهمی از تالش های مسؤوالنه بین المللی در مقابله با تهدید حمالت سایبری است.دولت آلبانی روز چهارشنبه مدعی حمله سایبری ایران شد و اقدام به قطع روابط 

سیاسی و دیپلماتیک با ایران کرد و به دیپلمات های ایرانی در این کشور فرصت داد ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک کنند.

عکس: فارس

رئیس جمهور روســیه طی اظهاراتی، اثربخشــی 
تحریم های غرب علیه روسیه کم اهمیت جلوه داد 
و افزود، این تحریم ها روســیه را به ایران نزدیک تر 

می کند.
به نوشته وبگاه »عروتص شوع« »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه طی سخنانی در یک نشست 
اقتصادی در »والدی وســتوک«  در شــرق روسیه 
اثربخشی تحریم های غرب علیه مسکو را که پس 
از حمله به اوکراین اعمال شد، کم اهمیت جلوه داد.

پوتین گفت که برای قدرت های غربی منزوی کردن 
روسیه غیر ممکن است. وی تاکید کرد که کشورش 

موفق شده بر تهاجم اقتصادی غرب غلبه کند.
والدیمیر پوتین اظهار داشــت: »ما این را فراموش 

نخواهیم کرد. این امر فرصت های جدیدی را برای 
شرکت های روسی برای دسترسی به بازارهای ایران، 

هند، کشورهای خاورمیانه و آفریقا باز می کند.«
پوتین افزود: »روســیه یک کشــور مستقل است. 
ما همیشــه از منافع ملی خود محافظت خواهیم 
کرد و درعین حال یک مســیر سیاسی مستقل را 
دنبال می کنیــم. «وی افزود، اکثریــت قریب به 
اتفاق کشورهای آسیای-اقیانوسیه منطق مخرب 
تحریم ها را غیرقابل قبــول می دانند. او بار دیگر در 
خصوص عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفت که 
مسکو آغازگر نبود و تصریح کرد: روسیه از ۲۴ فوریه 
)آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین( چیزی 
از دست نداده، اما دستاورد اصلی تقویت حاکمیت 

است. روسیه درگیری های مسلحانه را در اوکراین 
آغاز نکرد، اما در تالش است تا پس از کودتای سال 
۲۰۱۴ با حمایت آمریکا، بــه آن پایان دهد. فقط در 
تالشیم تا به آن پایان دهیم و این وظیفه ماست که 

از مردم دونباس محافظت کنیم.
رئیس جمهور روسیه اخیرًاهم در اظهاراتی گفت همه 
تالش های این کشور برای حل مسالمت آمیز بحران 
اوکراین با شکست مواجه شــد و تاکید کرد وظیفه 

روسیه است که به مردم دونباس کمک کند.

پوتین: 

تحریم های غرب، روسیه را به ایران نزدیک تر می کند

عکس روز  

نظارت پوتین بر 
رزمایش مشترک 

با چین
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس 
جمهوری روســیه از رزمایش 
نظامی بزرگ با شرکت چندین 
کشور متحد از جمله چین در 

خاور دور روسیه بازدید کرد.

عکس: مشرق نیوز



خبر  روز

مدیر جهاد دهاقان خبر داد؛

دریافت کد »کیو.آر.سی« توسط گلخانه داران دهاقانی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: اخذ کد»کیو.آر.سی« توسط گلخانه داران دهاقانی 

انجام شد چراکه داشتن این کد برای صادرات این نوع محصوالت به روسیه الزامی است.
احمد تیموری اظهار کرد: اســتفاده از نیروهای متخصص و کارشناس در حیطه گلخانه ها، باغات و 
سطح زیر کشت، همیشه در دستور کار قرار دارد تا امور کشاورزی بر مبنای روش های نوین و اصول 

مبتنی بر علم و دانش قرار گیرد.
وی افزود: چهار نفر از فارغ التحصیالن کشــاورزی باغات در ســطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات 
برای مبارزه با کرم خراطین، آفات درختان انار، باغات سیب، پســته و انگور در روستاهای جمبزه، 
پوده و قهه دهاقان نظارت دارند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان با اشاره بر لزوم نظارت بر 
گلخانه های تازه تأسیس، اذعان کرد: در زمینه IPM که مدیریت تلفیقی آفات کشاورزی را بر عهده 
دارد از وجود کارشناسان کشاورزی برای نظارت بر دو هکتار از گلخانه های تازه تأسیس شهرستان 
دهاقان استفاده شد.وی عنوان کرد: هم چنین دستگاه »دی تاالگر« برای مبارزه با آفات شاخص 
و فعال نصب شد تا با توجه به حرارت روزانه، فعال شدن آفات را اعالم نماید و از رشد و ترویج آفات 
جلوگیری نماید.تیموری خاطرنشان کرد: ۱۲ واحد سورتینگ برای بسته بندی محصوالت گلخانه ای 

شهرستان دهاقان برای صادرات تحت سامان دهی و نظارت قرار گرفت.
 

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛

بررسی مشکالت طرح نهضت ملی مسکن برخوار
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین گفت: عمده مشکالتی که در این جلسه 

مطرح شد در زمینه چگونگی تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود.
علیرضا فخاری افزود: با توافق های اولیه ای که صورت پذیرفت و با همکاری شهرداری ها و اعضای 
شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان برخوار، امکان الحاق برخی اراضی به محدوده قانونی شهر 
برای رفع نیازمندی ها و جبران کسری های زمین میسر شــد.وی گفت: وقتی که زمین مورد نیاز 
تامین شود، شرایط الزم برای طراحی، طرح ریزی و بارگذاری مسکن در این شهرها انجام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با وجود اینکه شهرها از لحاظ موقعیت جغرافیایی، نوع و وضعیت 
زمین محدودیت هایی دارند، اما با همکاری که در شورای برنامه ریزی استان اصفهان صورت می 
گیرد، با تغییر کاربری و تثبیت کاربری های جدید با عنوان کاربری های مســکونی، این بخش از 

نیازمندی ها مرتفع می شود.
 

خسارت کاهش دما به محصوالت زراعی سمیرم
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم از خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی کاهش دما به محصوالت زراعی سمیرم 
خبر داد.مصطفی طایی اظهار داشــت:  کاهش دما در مناطق مختلف شهرستان سمیرم، به ۲ هزار 
و ۳۸۰ هکتار از محصوالت زراعی بهاره در این شهرســتان خســارت وارد کرد.او افزود: این مناطق 
شــامل مزرعه قبرکیخا، گاو تپه حنا، گرموک و نیز مناطقی از بخش پادنا است که خسارتی بالغ بر 
۲۱۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به محصوالت زراعی واردشده است.طایی تصریح کرد: محصوالت 
خسارت دیده شامل کدو آجیلی، ســیب زمینی، خیار، لوبیا، ذرت علوفه ای، هندوانه، گوجه و دیگر 

محصوالت صیفی بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ســمیرم بیان کرد: با توجه به این که سرمازدگی باعث خسارت به 
محصوالت زراعی در برخی از مناطق شهرستان شده، چنانچه زمین زراعی و یا باغی متحمل خسارت 
شده، کشــاورزان و باغداران باید مراتب را به مراکز جهاد کشــاورزی تابعه مدیریت و صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی گزارش دهند.او  گفت: در این مدت افت دما در حد زیر صفر درجه سانتی گراد 

گزارش شده است که این روند کاهشی ادامه خواهد داشت.

۳۰ تعاونی در حوزه منابع طبیعی در استان اصفهان فعالیت می کنندشهرستانها
رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی اصفهان گفت: ۳۰ تعاونی در حوزه منابع طبیعی در این استان فعالیت می کنند 
و تمام شهرستان های استان دارای حداقل یک تعاونی است.غالمرضا الهیاری افزود: جامعه روستایی، عشایری، مرتعداران، و ساکنان مناطق جنگلی اعضای 
این تعاونی ها را تشکیل می دهند و اعضای آنها در استان بالغ بر ۱۵ هزار نفر است.وی با اشاره به گستردگی خدمات و فعالیت ها در این مجموعه ها اضافه کرد: 

موضوعاتی همچون بهره برداری از مراتع، دام، تهیه و توزیع نهاده های دامی و تولیدات و فروش گیاهان دارویی در این تعاونی ها از سوی اعضا دنبال می شود.
رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی اصفهان خاطرنشان کرد: از آنجا که حفاظت از محیط زیست و عرصه های طبیعی 
بدون مشارکت مردم ممکن نیست، اعضای این تعاونی ها نیز در کنار بهره برداری و استفاده از مواهب خدادادی، در حفظ آن سهیم هستند.الهیاری اظهارداشت: 
درآمدزایی و اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت تعاونی ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد بویژه در استان اصفهان که عرصه های طبیعی متنوع و گسترده 
است.وی توانمندسازی تعاونی ها را از جمله راهکارهای اشتغالزایی و توسعه دانست و ادامه داد: بویژه در توسعه مناطق محلی و روستایی باید توجه ویژه به این 
مجموعه های مردمی داشت تا رونق اقتصادی در آن نواحی بیشتر شود.به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵، جمعیت استان اصفهان پنج میلیون 

و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر متشکل از یک میلیون و ۶۰۸ خانوار است که از این تعداد ۱۹۶ هزار خانوار روستایی هستند.

نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید 
استان اصفهان:

قیمت فروش مرغ در 
 اصفهان مصوب است،

 اما واقعی نیست
محمدنژاد گفت: مرغ با ســود شــش درصد به 
فروش می رســد درحالیکه مالیاتی که از صنف 
مرغداران گرفته می شود بر اساس سود ۱۰ درصدی 
است.مجید محمدنژاد گفت: مرغ فروشان باید 
مرغ را با سود ۱۰ درصدی که هیات عالیه نظارت بر 
اصناف مقرر کرده است بفروشند در صورتی که در 
حال حاضر اجازه این کار انجام نمی شود و مرغ را 
با سود شش درصدی می فروشند و تمامی صنف 
مرغ داران از این وضعیت گالیه مند.او افزود: در 
حال حاضر مرغ با ســود شش درصد به فروش 
می رسد این درحالی است که در سال های گذشته 
مرع با سود سه الی چهار درصدی فروخته می شد 
و مالیاتی که از صنف مرغداران گرفته می شود بر 
اساس سود ۱۰ درصدی است هرچند با مسئوالن 
کشــوری صحبت هــای فراوانــی در خصوص 
مشکالت فروش مرغ داشته ایم، اما هیچ کدام 
نتیجه نداده اســت.وی عنوان کرد: اگر یک مرغ 
فروش بتواند نهایتًا در یــک روز ۱۰۰ کیلو مرغ را 
به فروش برساند با سودی که از فروش مرغ به 
دست می آورد باید دستمزد کارگران، اجاره مغازه، 
قبض های آب و برق و ... پرداخت کنند در صورتی 
که این کار امکان پذیر نیست هرچند الزم به ذکر 
است که بسیاری از فروشــگاه ها ۱۰۰ کیلو مرغی 
را که ســفارش می دهند خریداری نمی شود و با 
افت بار مواجهه می شود که این مسئله خود یک 
ضرر محسوب می شــود.محمدنژاد خاطرنشان 
کرد: امسال ۵۸ درصد حقوق کارگران افزوده شده 
این در حالی است که سود فروش مرغ افزایش 
پیدا نکرده است و صنف مرغ دار نمی داند چگونه 
باید ســود ۵۸ درصدی را بر روی حقوق کارگران 
خود اعمال کند.او بیان کرد: در حال حاضر مرغ با 
قیمت ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان از کشتارگاه خریداری 
می شود و با یک قیمت مصوب و دستوری یعنی 
۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می شــود، اما اگر 
بخواهیم قیمت واقعی مرغ یعنی با سود ۱۰ درصد 
را محاسبه کنیم مرغ باید ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان به 

دست مصرف کننده برسد.

فرماندار کاشــان گفت: ظرفیت اســمی تولید فرش 
ماشینی در کشور طی یک سال، ۱۱۰ میلیون متر مربع 
اســت که با ســرمایه گذاری مطلوب و حمایت های 
مناســبی که از این صنعت در منطقه کاشــان صورت 
گرفت، سهم منطقه کاشــان از این میزان ۷۰ میلیون 

مترمربع است.
محمدشریف زارعی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرش 
ماشــینی تهران، اظهار کرد: با اشتغال بیش از ۵۰ هزار 
نفر در صنعت فرش ماشــینی و صنایع وابسته به آن 

در منطقه کاشان، ۲۷ کشور مطرح و بزرگ دنیا مقصد 
صادرات فرش ماشینی کاشان است.

وی افزود: صاحبان صنایع فرش ماشینی کاشان در ۶۰ 
غرفه از مجموع ۱۴۵ شــرکت از سراسر کشور، شرکت 
کرده اند که بــا طرح های جدید و به روز در نمایشــگاه 
باعث افتخار است و از طرفی ضرورت حمایت از آنان را 
دو چندان می کند.فرماندار کاشان تصریح کرد: در حال 
حاضر ۲۰ درصد از مازاد تولید فرش ماشــینی کاشان 
صادر می شود که در صورت فراهم شدن  شرایط مورد نیاز 
این حجم از صادرات می تواند  تا ۵۰ درصد افزایش پیدا 
کند.زارعی تأکید کرد: پیش بینی شده که منطقه کاشان 
می تواند در آینده میزان صادرات فرش ماشینی خود را 
از ۳۰۰ میلیون دالر کنونی به یک میلیارد دالر ارتقا دهد که 

می تواند منبع  ارزی خوبی برای کشور باشد.
شهردار کاشــان نیز در این آیین گفت: فرش با هویت، 
فرهنگ و زیســت مردم کاشــان عجین شده است و 
فرش صرفًا یک فعالیت تجاری و اقتصادی در منطقه 
کاشان نیست، بلکه یک عنصر فرهنگی و اجتماعی در 

این منطقه فرهنگی است.
حسن بخشنده امنیه اظهار کرد: چالش های مختلف 
پیش روی فرش ماشینی کاشان است که تأمین مواد 
اولیه، یکی از مهم ترین مشــکالت فعاالن واحدهای 
تولید فرش اســت و توســعه فنــاوری و تکنولوژی و 
شناسایی شیوه های جدید و مدرن عرضه محصوالت 
از دیگر دغدغه های تولیدکنندگان این حوزه به شــمار 

می رود.

 تولید سالیانه بیش از ۷۰ میلیون مترمربع فرش ماشینی
 در منطقه کاشان

سفر وزیر امور اقتصادی 
و دارایی به اهواز

ســید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، در سفر یک روزه 
خود بــا حضــور در شــهرک صنعتی 
شــماره ۳ اهــواز از انبارهــای اموال 
تملیکی مستقر در این شهرک بازدید 
و آن هــا را افتتــاح کرد و در جلســه 
شــورای اداری و فعــاالن اقتصادی 

خوزستان حضور یافت..

عکس روز

عکس: ایسنا
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طغیانی:

با تخصیص  و برداشت غیرقانونی از زاینده رود برخورد می کنیم
نماینده مردم اصفهان با اشاره به برداشــت موقت از رودخانه برای تأمین آب شرب شهرکرد پس از 
گل آلود شدن آب این شهر گفت: وزارت نیرو در زمان برداشت آب اعالم کرد که این اقدام پدافندی برای 
حل مشکل تأمین آب شرب مردم انجام می شود اما پس از حل شدن مشکل و عادی شدن جریان 
آب، حق برداشت ندارند.مهدی طغیانی در خصوص ادامه برداشت غیرقانونی آب از حوضه زاینده رود 
اظهار کرد: خواسته نمایندگان اصفهان از ابتدا این بود که نباید هیچ گونه برداشت جدیدی در حوضه 
زاینده رود اتفاق بیفتد زیرا این موضوع مخالف همه مصوبات قبلی از جمله بندهای شورای عالی آب، 
تأمین حقابه و همه قوانین و مقرراتی است که برای برداشت آب در حوضه آبریز زاینده رود وجود دارد.
وی با اشاره به برداشت موقت از رودخانه برای تأمین آب شرب شهرکرد پس از گل آلود شدن آب این 
شهر افزود: وزارت نیرو در زمان برداشت آب اعالم کرد که این اقدام پدافندی برای حل مشکل تأمین 
آب شرب مردم انجام می شود اما پس از حل شدن مشکل و عادی شدن جریان آب، آنها حق برداشت 
ندارند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در حالی که وزیر نیرو اجازه 
ادامه برداشت آب را داده و به دنبال عادی سازی این جریان است، به شدت با موضوع برخورد می کنیم 
و معتقدیم که نه تنها حق برداشــت از زاینده رود را ندارند، بلکه باید کســری منابع تخصیص یافته و 
همچنین برداشت های بی جا و اضافه را جبران کنند.وی با انتقاد از موضع گیری وزارت نیرو در برخورد 
با برداشت کنندگان مازاد و غیرمجاز آب تاکید کرد: این وزارتخانه باید جوابگوی تعریف تخصیص جدید 

و بارگذاری اضافه بر رودخانه زاینده رود باشد.
 

رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان خبر داد ؛

تعطیلی کارگاه های کوچک کفش در اصفهان
رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان گفت: با وجود اینکه در تامین برخی از مواد اولیه کفش با مشکل مواجه 
هســتیم ولی صنعت کفش اصفهان حرف های زیادی برای گفتن دارد و باید از این صنعت حمایت 
شود.اکبر زاهدی با تاکید بر لزوم حمایت از صنعت کفش دست دوز در اصفهان اظهار کرد: در بازار تولید 
و تجارت فعلی هر تولیدکننده ای فعال باشــد و بتواند با تکنولوزی روز دنیا تولید و اقدام به نوآروی و 
نوسازی تجهیزات کند، قطع یقین موفق خواهد بود و هر تولیدکننده ای به روز نباشد و همچنان سنتی 
کار کند هر روز عقب مانده تر خواهد بود.وی ادامه داد: برخی از واحدها، مشکل نقدینگی دارند و باید 
مشکالت شان حل شود و با وجود ویروس کرونا این مشکالت افزوده شده و اگر دولت حمایت های 
الزم را از این صنف نداشته باشد با مشــکالت جدی در این زمینه روبرو خواهند شد.رئیس اتحادیه 
کفاشان استان اصفهان افزود: صنعت کفش بیمار شده و به علت سیاست های نادرست اقتصادی، 
بسیاری از کارگاه های سنتی و کارگاه های کوچک یا تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.وی ادامه داد: با 
وجود اینکه در تامین برخی از مواد اولیه کفش با مشکل مواجه هستیم ولی صنعت کفش اصفهان 

حرف های زیادی برای گفتن دارد و باید از این صنعت حمایت شود.

 استفاده 9۵ درصدی از کارتخوان های هوشمند نانوایی 
در اصفهان

هم اکنون بیش از ۹۵ درصد از نانوایی های شهرستان اصفهان از دستگاه کارت خوان هوشمند استفاده 
می کنند.دبیر کمیته گندم و نان استان در حاشیه بازرســی از واحد های نانوایی گفت: از چهار هزار و ۴۶۰ 
واحد نانوایی در شهرستان اصفهان، چهار هزار و ۲۰۰ واحد به این دستگاه ها مجهز شده اند.اصغر مهدوی 
افزود: با نصب این دستگاه در نانوایی ها امکان رصد تخلفاتی مانند فروش بر اساس سهمیه، ثبت کمتر 
از ۳۰ تراکنش در سه شیفت، فروش اجباری نان کنجددار و فروش در زمان های نامتعارف وجود دارد و 
پیامک اخطار برای متخلفان فرستاده می شود.وی در ادامه گفت: استفاده از کارتخوان های قدیمی، فروش 
اجباری، رعایت نکردن وزن و استفاده اجباری از کنجد بیشترین تخلفات اعالم شده در سامانه ۱۲۴ است.

با مسئولان

  ظرفیت باالی اصفهان در تشکیل تعاونی در حوزه های گردشگری و صنایع دستی
 و صنعت و فرصتی که نادیده گرفته می شود

 تاوان بی مهری به تعاون

بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه  ریحانه سجادی
اقتصــاد ایــران در کنــار بخــش دولتی و 
خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد باالدستی 
نظیر ابالغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که 

برآوردها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.

ساختار بخش تعاون را از ابتدا به درستی درک نکرده ایم
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان، درباره دالیل موفق نبودن 
بخش تعاون در اقتصاد کشور به ایسنا، می گوید: مطابق قانون اساسی سه 
بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشــور نقش 
اصلی را ایفا کنند، اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا 

به درستی درک نکرده ایم، این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.
به عقیده این اســتاد دانشــگاه، امروز تعاون رابطی بیــن بخش دولتی و 
خصوصی است، در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیت های خود را به 
بخش تعاون واگذار می کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این 
مسیر شرکت های شبه دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفته اند که در اصل 
منابع و امکانات خود را از دولت می گیرند.او با اشاره به اینکه بخش تعاون در 
ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا 
امروز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد، تأکید می کند: بخش 

تعاون باید به صورت خودکفا و بدون حمایت دولت روی پای خود بایستد.او 
به راهکارهای مناسب برای رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی اشاره 
می کند و می گوید: باید فصول نظام تعاون در اقتصاد را مدنظر قرار داده و در 
این مسیر زمینه سازی کنیم تا بنگاه ها به خصوص در بخش تولید توانمند 
شوند و با مشارکت از امکانات یکدیگر استفاده کنند، در این شرایط زمانی که 

تعاونی تولیدات پا گرفت، بازار مصرفی آن در اقتصاد کشور ایجاد می شود.

بخش خصوصی نیز به آن درصدی که در اقتصاد تعیین شده، نرسیده
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره اینکه 
چرا با وجود تاکید قانون، هنوز سرمایه گذاری های الزم برای رسیدن به این 
هدفگذاری صورت نگرفته است، به ایسنا، می گوید: برای رسیدن به سهم 
۲۵ بخش تعاون در اقتصاد کشور، مسلمًا بخش دولتی باید عالوه بر حمایت 
ویژه، سازوکار مدونی داشته باشد و مسئولیت های خود را به بخش تعاون 
واگذار کند، البته باید توجه داشت که این شرایط نه تنها برای بخش تعاون، 
بلکه برای بخــش خصوصی نیز اتفاق نیفتاده اســت.به گفته روح االمین 
امیری، حتی بخش خصوصی نیز به آن درصدی که در اقتصاد تعیین شده، 
نرسیده است و حتی کمتر از بخش تعاون رشد داشته و حتی اهدافی که در 
خصوصی سازی دولت برای واگذاری بنگاه هایی که قانون به آن ورود کرده 
بود هم انجام نشده است.وی تأکید می کند: مدل اقتصاد تعاونی موجب 

عدالت اجتماعی، توسعه اقتصاد، اشــتغال، رفاه اجتماعی، کاهش فاصله 
طبقاتی و توزیع عادالنه ثروت می شود و بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان 

اقتصاد کشور این اهداف را دنبال می کند. 

تعاونی های غیرفعال منحل می شوند
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه تاکنون سازوکارهای الزم برای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های 
غیردولتی به نحو مطلوب اجرایی نشده است، می گوید: دولت باید بنگاه هایی 
را که مشمول قانون هستند را واگذار می کرد تا بخش خصوصی و تعاون به 
آن اهداف مدنظر قانون برسد.وی درباره اینکه چند درصد اقتصاد اصفهان 
در اختیار حوزه تعاون است، می افزاید: این موضوع در حال پایش است و 
تعاونی ها در ســامانه بخش تعاون تمام اطالعات خود را باید وارد کنند که 
این کار طی تفاهم نامه مرکز آمار ایران با معاونــت تعاون وزارتخانه در حال 
انجام اســت که هنوز آمارها به روزرسانی نشــده و آخرین آمارها مربوط به 
سال ۹۳ و حکایت از سهم ۷ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است.

به گفته امیری، اکنون تمام آمار و اطالعات صادرات شــرکت های تعاونی 
در سامانه جامع و هوشــمند بخش تعاون در حال وارد شدن است و روند 
تکمیل اطالعات تا چند ماه آینده ادامه دارد.وی درباره نقطه ضعف تعاونی ها 
در کشــور، تأکید می کند: همواره یک بنگاه اقتصــادی همچون تعاونی و 
شرکت های سهامی خاص و عام براساس یک طرح و هدفگذاری خاصی 
تشکیل می شوند، بنابراین وقتی این هدف تشکیل یک شرکت صرفًا کاغذی 
باشد، این مجموعه یا تعاونی به اهداف خود نمی رسد و بعد از مدتی منحل 

می شود که این در مورد شرکت های غیرتعاونی هم صدق می کند.

فعالیت ۳2۰۰ تعاونی فعال در اصفهان
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان البته با 
تاکید بر اینکه شرکت هایی که براساس یک طرح کارشناسی شده در استان 
تاسیس شده اند، بســیارند، توضیح می دهد: در حال حاضر ۳۲۰۰ تعاونی 
فعال و در دست اجرا در اســتان داریم، همچنین با توجه به سیاست های 
معاونت تعاون، شــرکت های تعاونی غیرفعال در حال بازســازی است و 
اگر طرح و موضوعی نیازمند کمک و تســهیالت باشند، در کمیته بازسازی 
تعاونی های غیرفعال پیگیری می شوند. از سوی دیگر طی تفاهم نامه با بانک 
توسعه تعاون قرار است تسهیالتی پرداخت شود تا شرکت ها براساس طرح 
و نیازسنجی خود فعال شوند، اما اگر امکان فعال و بازسازی این شرکت ها 
نباشد، ناچار به انحالل خواهیم بود که درصد زیادی نیست.  وی با اشاره به 
پتانسیل اصفهان در حوزه تعاونی ها، می افزاید: گرایش خدمات و صنعت در 
شرکت های تعاونی بیشترین تعداد را دارند، همچنین بعد از آن تعاونی های 
مسکن بیشترین تعداد را دارند و امسال هفت طرح از طرح های افتتاحی 
هفته تعاون مربوط به مسکن است، همچنین تعاونی های تامین نیاز تعداد 

قابل توجهی در اصفهان دارند.
امیری البته تاکید می کند که با توجه به مزیت جغرافیایی هر منطقه، اصفهان 
ظرفیت خوبی در تشکیل تعاونی در حوزه های گردشگری و صنایع دستی 

و صنعت دارد.



   »چشمه ناز« از زیباترین و بکرترین تفرجگاه های شهرستان سمیرم

  طبیعت بهشتی یک چشمه
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استان زیبای اصفهان، نه تنها مهد آثار باستانی و جاذبه های تاریخی است بلکه مانند دیگر نقاط کشور سرشار از جاذبه های 
طبیعت گردی می باشد. یکی از زیباترین مناطق موجود در استان اصفهان و رشــته کوه های زاگرس چشمه ناز واقع در 
محدوده ای ونک یکی از مناطق سردسیری استان اصفهان در نزدیکی شهر سمیرم است. چشمه ناز تنها ۶ کیلومتر با شهر 
ونک فاصله دارد و موقعیت جغرافیایی آن جنوب غربی شهر ونک و حدود ۳۰ کیلومتری غرب شهرستان سمیرم است؛ 
بنابراین یکی از مکان های تفریحی اصلی مردم شهرستان سمیرم و شهر ونک به شمار می رود. البته این چشمه و محیط 
 اطراف آن به قدری زیبا است که مردم اصفهان و دیگر مناطق کشــور برای دیدن این طبیعت بکر و جذاب به این منطقه 

سفر می کنند.
به خاطر وجود آب پر برکت این چشــمه، اطراف آن از پوشــش گیاهان مختلف پوشــیده شده اســت و یک منطقه ی 
فوق العاده سرسبزی را ایجاد کرده اســت که در نوع خود بی نظیر است. این منطقه کوهســتانی و سردسیر دارای بهار و 
تابستان های فوق العاده دیدنی است. بنابراین شما را به دیدن طبیعت بکر این منطقه در بهار و تابستان  دعوت می کنیم، 
مطمئنًا سفر شما می تواند خاطرات فراموش نشدنی را برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است اشاره کنیم فصل پاییز 
و زمستان منطقه نیز زیبایی خاص خود را دارد؛ به همین دلیل چشمه ناز در فصل های سرد سال نیز پذیرای عالقمندان 

بسیاری است.
چشمه ناز در ارتفاعات کوه داالن کوه قرار دارد. به عبارت دقیق تر این چشمه در ارتفاع ۳۴۹۲ متری از سطح دریا قرار گرفته 
است؛ بنابراین آب این چشمه از ارتفاعات جاری است که این موضوع بر زیبایی منطقه افزوده و باعث شده در مسیر عبور 
این رودخانه کوچک مناظر کم نظیری ایجاد شود، جالب اســت بدانید که کل این منطقه در ارتفاع واقع شده است و به 
واسطه ای این ارتفاع می توان بر دشت های اطراف مسلط بود و زیبایی طبیعت اطراف را با زاویه جدید مشاهده نمود که 

مسلمًا برای همه افراد جذاب خواهد بود.
چشمه ناز که یکی از پرآب ترین چشمه های موجود در استان اصفهان است، رودخانه ای کوچکی را ایجاد کرده است که 
این رودخانه به رودخانه پر آب ونک ریخته می شود و در ادامه مســیر به کارون متصل می شود؛ بنابراین می توان نتیجه 
گرفت یکی از سرچشمه های رودخانه کارون همین ناز اســت، آب این چشمه از کوه ها و دشت های ایران گذر کرده و در 
نهایت به خلیج فارس منتهی می شود و در مسیر خود مزارع و باغ های بســیاری را آبیاری می کند و فضای زیبا و مناظر 
خارق العاده ای را ایجاد کرده است تا لحظات آرامش بخشــی را برای عالقمندان به طبیعت دور از محیط شهری فراهم 
نماید. آبی که از این چشمه خارج می شود، حاصل بارش های ساالنه در ارتفاعات رشته کوه زاگرس است که پس از عبور 
از دل کوه از دهانه این چشمه بیرون می ریزد. آب این چشمه به قدری زالل و سبک و شیرین است که اخیرًا مورد توجه 

مسئولین قرار گرفته و ساخت کارخانه تولید آب معدنی در این منطقه آغاز شده و به زودی از آن بهره برداری می شود.
فکر نکنید که این منطقه بسیار زیبا تنها شامل چشمه ناز است، البته که چشمه ناز بسیار زیبا و دیدنی است اما در کنار این 
چشمه، طبیعت بکر اطراف آن، تنگ داالن و تنگ ده، همچنین کوه های اســتوار آن باعث شده است این منطقه یکی از 
مناطق بکر و توریست پذیر استان اصفهان باشد. خوشبختانه با سفر به این منطقه می توانید از باغ ها و جنگل های انبوهی 
شامل انجیر، بادام، بلوط، پسته، بید، بنه، پسته کوهی، گردو، زالزالک، سپیدار و ... که منظره چشمگیر و خارق العاده ای 

را خلق کرده اند، دیدن نمایید. 
این منطقه به دلیل شرایط آب و هوای کوهستانی و وجود آب چشمه ناز یکی از مناطق مستعد برای رویش گیاهان دارویی 
است و عالوه بر تنوع بسیار باالی گونه های گیاهی این مکان بکر محل مناسبی برای زندگی، گونه های مختلف حیوانات 

از جمله خرس، سنجاب، گراز، گرگ و انواع پرندگان است.
یکی از اتفاق هــای خوب در این منطقــه، حفاظت از گونه هــای جانواری موجود و شــکار ممنوع بودن منطقه اســت. 
چشــمه ناز درســت در مســیر صعود به قله داالن ونک قرار گرفته اســت. به همین دلیــل در فصل بهار بســیاری از 
کوهنوردان با طی کردن مســیر چشــمه ناز، خود را به این چشمه می رسانند و بعد از کمی اســتراحت در کنار چشمه به 
سمت قله حرکت می کنند تا بعد از ۵ تا ۶ ســاعت کوه پیمایی به قله داالن ونک برســند. این منطقه در بین کوهنوردان 
 و طبیعت دوســتان یک منطقه کاماًل شــناخته شــده اســت و بســیار مورد توجه عالقمندان به جاذبه هــای طبیعی 

قرار گرفته است.
برای رفتن به این منطقه، باید مقصد ســفر خود را ونک قرار دهید؛ خوشــبختانه مســیر ســمیرم تا ونک جاذبه های 
دیدنی بســیاری مانند گردنــه گله وار، روســتای قلعه قــدم و امــازاده زیدبن علی و گردنه نخدان داشــته و مســیر 
رســیدن به ونک به اندازه ای زیبا اســت که هرگز در مســیر احســاس خســتگی نخواهید کرد. اما برای رســیدن به 
خود چشــمه، باید حدود ســه ســاعت در ارتفاعات داالن کــوه پیــاده روی کنید. متاســفانه کمبود امکانــات رفاهی 
در منطقه باعث شــده اســت که ســفر به این منطقه منحصر بــه فرد یک روزه باشــد، ایــن منطقه فوق العــاده زیبا 
 پتانســیل تبدیل شــدن بــه یکــی از قطب هــای گردشــگری مهــم ایــران را دارد. تنهــا کافی اســت کمــی به آن 

توجه شود.
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تحدید حدود اختصاصی
6/143 شماره نامه : 140185602024006411-1401/06/13 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 140160302024000452 مورخ 1401/02/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
143/79 متر مربع تحت شماره فرعی 3 از 3800 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکیت آقای مصطفی شفیعیان دستجردی فرزند کریم مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/07/16 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1401/06/19

 م الف: 1376255 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

6/144 شــماره نامه : 140185602025007305-1401/06/13 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 36/2591  مجزی 582 فرعی  واقع در 
ولدان  بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي بنام عباس شــریفی ولدانی فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 989  شماره ملی 1283506841 در جریان ثبت است 
و رای شــماره 140060302025003160 مــورخ 1400/03/19  از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون ت ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1401/07/12 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتی ارائــه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1401/06/19 
م الف: 1376376  ابوالفضل شــهریاري نائیني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/145 شماره نامه: 140185602024005742- 1401/05/30 نظر به اینکه ششدانگ 
سند مالکیت شماره پالک 3193/5 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره ثبت صفحه 513 
دفتر 115 امالک به شماره ثبت 90353 و شماره چاپی سند دفترچه ای 033508 بنام 
آقای علی اکبر اکبری سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد که به موجب سند رهنی 
119701 مورخ 1393/06/24 دفتر 4 اصفهان نزد بانک سپه شعبه شیخ بهائی اصفهان 
به مبلغ 670/000/000 ریال در رهن می باشد سپس آقای اکبر محمدیان فروشانی به 
موجب وکالتنامه شماره 177756 مورخ 1401/05/15 دفترخانه یک اصفهان وکالتا از 
طرف آقای علی اکبر اکبری با ارائه درخواست 6351 مورخ 1401/05/25 بانضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 140102155723000144 
و رمز تصدیق 285524 مورخ 1401/05/23 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی یک 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت نامعلوم مفقود و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 

صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1378570 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/146 شــماره نامه: 140185602024005811- 1401/05/31 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 13 فرعی از  4503 اصلی واقع در بخش پنج 
اصفهان به شماره دفتر الکترونیک 139720302024001331 به نام خشایار طاهری 
تحت شماره چاپی 324287 ب 96  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  6894  مورخ 1401/05/30 بانضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره یکتا 140102157143000290 و 
رمز تصدیق 389623 مورخ 1401/05/27 به گواهی دفترخانه81 اصفهان رسیده است 
مدعی است که ســند مالکیت آن مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1378746 مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/147 شــماره نامــه: 140185602033002070- 1401/06/12 چــون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین موستان معروف باغ گنجی پالک ثبتی 509 فرعی از 1 - اصلی 
واقع در روســتای طار جزء 11 بخش حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام فخری السادات وحید طاری فرزند سید عبدالرســول و غیره در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 1401/07/26  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 

این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/06/19  

م الف:1377757 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
ابالغ رای

6/148 پرونده کالسه 97/160 ش2ح شماره دادنامه 435 تاریخ رسیدگی 1397/05/23 
شعبه دوم  شورای حل اختالف برخوار خواهان : عبدالرسول آقاعلیان به نشانی : منطقه 
صنعتی دولت آباد خ همائی بخش میعاد خوانده : عبدالرضا  درخشنده  به نشانی مجهول 
المکان به خواســته : مطالبه ، گردشکار : خواهان دادخواســتی بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات 
قانونی در وقت مقرر حوزه له تصدی امضاء کنندگان زیر تشــکیل اســت و با توجه به 
محتوت پرونده پس از اخذ نظر مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی خواهان عبدالرسول آقاعلیان 
بطرفیت خوانده عبدالرضا درخشنده به خواسته مطالبه مبلغ 30000000 ریال وجه یک 
فقره چک بانک ملت به مبلغ 30000000 ریال 94/04/25 با احتساب هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق 
چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن  واین که خوانده علی رغم ابالغ قانونی و 
انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و 
دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستندا به مواد 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1450000 
ریال بابت هزینه دادرســی و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا 
تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
که توســط اجرای احکام برمبنای نرخ تورم بر اساس شــاخص اعالمی از سوی بانک 
 مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. 
 رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می 
باشد و سپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی 
دولت آباد میباشد .  م الف : 1378416 دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف مجتمع 

شماره یک شهرستان برخوار
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کمبود ذخیره خونی گروه O منفی و AB در استان اصفهان
درحال حاضر میزان ذخیره گروه خونی O منفی سه روز و AB پنج روز است.سرپرست روابط عمومی 
انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود در میزان ذخیره خونی O منفی و AB، در استان گفت: 
میزان ذخیره خون استان درحال حاضر ۹ روز و قابل قبول است.فرشته آرامش افزود: در مرداد امسال 
۱۳ هزار و ۹۸۸ نفر  خون اهدا کرده اند که از این تعداد ۵۵.۶۸ درصد بصورت مستمر بوده است.وی با 
تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در راستای افزایش میزان اهدای خون بانوان گفت: در پنج ماهه گذشته 
۶۰ هزار و ۵۱۸ نفر در استان اصفهان خون اهدا کرده اند که درصد اهدای خون مستمر برابر با ۵۴.۹ و 

اهدای خون بانوان برابر با سه درصد بوده است.
 

 رئیس کل دادگستری استان در جریان بازدید های سرزده از مجتمع های
 قضایی شهر اصفهان:

 لزوم افزایش سطح کیفی خدمت رسانی در 
مجتمع های قضایی

وضعیت نامناسب فضای فیزیکی و حجم باالی ورودی پرونده از مشکالت اصلی دستگاه قضایی 
استان هستند.حجت االسالم والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان در جریان بازدید های 
سرزده از مجتمع های قضایی شهر اصفهان با حضور در مجتمع شهید مطهری، مهم ترین مشکل این 
مجتمع را وضعیت نامناسب فضای فیزیکی برای مراجعان و کارکنان دانست و گفت: باید با برنامه ریزی 
و اتخاذ تدابیری، تا حد امکان این مشکالت را به حداقل رسانیم و با افزایش کیفیت خدمت رسانی 
رضایتمندی هرچه بیشتر ارباب رجوع را فراهم سازیم.ایشان از حجم باالی ورودی پرونده به دستگاه 
قضا به عنوان یکی از اصلی ترین مشکالت یاد کرد و افزود: می بایست با شناسایی زمینه ها و بستر های 

تولید جرم و همکاری دستگاه های دیگر گام های موثری در پیشگیری از وقوع جرم برداشته شود.
 

کشف دپوی کاالی خارجی قاچاق در اصفهان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان از کشف کاالی خارجی قاچاق به ارزش 
۱۵ میلیارد ریال در بازرســی از یک منزل خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی گفت: ماموران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان پس از دریافت خبر و گزارش 
مردمی مبنی بر دپوی کاالی قاچاق در یک منزل، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: 
ماموران پس از شناسایی محل و هماهنگی با مرجع قضائی از این منزل ۸ هزار و ۲۲۹ قطعه ملزومات 
حیوانات و ۲ هزار و ۴۴۹ بسته غذای حیوانات بدون اسناد و مدارک معتبر گمرکی کشف کردند.رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کاال های مکشوفه 
را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند گفت: کاال های مکشــوفه توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی منتقل و مالک منزل نیز دستگیر و برای رسیدگی به جرم خود تحویل مرجع قضائی شد.

 

کشف کاالی قاچاق میلیاردی از خودروی سواری
محموله کاالی خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال از یک خودروی شوتی در شهرستان شهرضا 
کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: عوامل مستقر در ایست و بازرسی شهید 
امامی شهرضا حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و 
آن را متوقف کردند.سرهنگ شکراله پورخاقان افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در 
بازرسی از این خودرو تعداد ۱۸۰ پدال یونیت دندانپزشکی، ۵۱۰ عدد پنل آب و هوا و ۴۰۰ عدد سه راهی 
برنجی و ۷۰۰ عدد شیر برنجی خارجی و فاقد مدارک معتبر گمرکی کشف کردند.وی با اشاره به اینکه 
کارشناسان ارزش محموله قاچاق مشکوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این زمینه خودروی 

سواری توقیف و راننده آن به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه

تالش برای مهار آتش 
سوزی گسترده جنگلی 

در ایالت کالیفرنیا

وز عکس ر

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی دولت آباد با هزینه بالغ بر 60 میلیاردتومان
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان دولت آباد با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان و متراژ آن حدود ۲۷۰۰ متر مربع امروز 
افتتاح می شود که پیش بینی شده در آن به حدود ۸۳ هزار بیمه شده و افراد تبعی برای این خدمت رسانی انجام شود.محمد رجالی درخصوص درمانگاه تأمین اجتماعی 
شهرستان دولت آباد، اظهار کرد: این درمانگاه با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان امروز افتتاح می شود که متراژ آن حدود ۲۷۰۰ متر مربع است. پیش بینی خدمت به 
حدود ۸۳ هزار بیمه شده و افراد تبعی برای این درمانگاه وجود دارد.وی افزود: پیش از این مردم برای استفاده از خدمات مستقیم تأمین اجتماعی از پلی کلینیک تأمین 
اجتماعی شاهین شهر و یا بیمارستان غرضی استفاده می کردند. مطالبه مردمی این بوده که در این منطقه درمانگاه تأمین اجتماعی احداث شود و نمایندگان شهرستان 
آن را پیگیری کرده اند.مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: این درمانگاه تخصصی سه طبقه دارد که طبقه هم کف شامل داروخانه، آزمایشگاه و 
واحد پرستاری است که اتاق احیا نیز در اختیار دارد. اتاق پزشکان و دو اتاق مجزا برای خدمات دندانپزشکی از جمله رادیولوژی از تک دندان و واحد پذیرش اصلی مرکز 
در طبقه اول قرار گرفته است. همچنین متخصص زنان و مامایی در این طبقه از درمانگاه مستقر خواهد شد.رجالی اضافه کرد: از ابتدای خردادماه سال جاری ساختمان 
این درمانگاه تجهیز و به صورت آزمایشی در ارائه خدمات پزشک عمومی، پذیرش، پرستاری و داروخانه فعال شد و در ادامه یک روز در هفته متخصص اطفال در این 

درمانگاه حضور می یابد. اکنون میانگین بیمارانی که در این درمانگاه ویزیت می شوند حدود ۷۰ نفر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان ضمن 
قدردانی از هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
گفت: توسعه امکانات باید ادامه دار باشد و در برخی از 
شهرستان ها دوربین ثبت تخلف وجود ندارد.سرهنگ 
محمدرضا محمدی اظهار داشت: حمل و نقل عمومی، 
هوشمندســازی و پرداختن به مســئله اصلی ترافیک 
بسیار حائز اهمیت اســت.وی افزود: در واقع ترافیک 
به یک مسئله حســاس و پیچیده به ویژه در شهرهای 
بزرگ مبدل شــده که اگر توجه به آن نشــود به پدیده 
امنیتی تبدیل خواهد شــد.رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی اســتان اصفهان گفت: در کنار توســعه ناوگان 

اتوبوس رانی باید بــه حمل و نقل ریلــی اهمیت داد و 
شورای شهر هم خوشــبختانه این موضوع را در اولویت 
قرار داده است زیرا مزیت های متعددی از جمله کاهش 
جان باختگان و آلودگی هوا را به همراه دارد.وی با اشاره 
به هوشمندســازی حمل و نقل گفت: اگر اعتمادسازی 
و باور به این هوشمندســازی در مردم ایجاد شــود که 
در ســاعت مقرر تردد خواهند کرد حتمًا از وسیله نقلیه 
عمومی اســتفاده می کننــد که از نارضایتی ها کاســته 
می شود.ســرهنگ محمــدی معتقد اســت که حتی 
ارتباطات پلیس راهور به کمک هوشمندسازی و گوشی 
تلفن همراه بهبود پیدا کرده و قبوض کاغذی حذف شده 

است، البته همچنان به افزایش امکانات و تسهیالت در 
اصفهان نیازمند هســتیم و در برخی از شهرستان های 
اصفهان دوربین ثبت تخلف وجود ندارد.وی خاطر نشان 
کرد: نقش مردم در ایجاد زیرساخت ها کمتر از مسئوالن 
نیست که اگر مردم همکاری کنند در واقع مسئوالن را به 
آن هدف و بهره برداری مورد نظر نزدیک می کنند، بنابراین 

در کنار توسعه استقبال مردم حائز اهمیت است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:

برخی شهرستان ها دوربین ثبت تخلف ندارند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور:

تهران در صدر تخلف پزشکان در زمینه عدم نصب دستگاه 
کارتخوان

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: تهران در صدر تخلف پزشــکان برای عدم نصب کارتخوان در 
مطب های پزشکی است و در مراکز شهرستان ها تخلفی دیده نشــده است.براساس اعالم سازمان امور 
مالیاتی کشور، امسال ۷۸۱ مورد تخلف مربوط به حوزه پزشکی )اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه(، که 
اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، گزارش شده که پس از اخذ و تکمیل اطالعات کافی، به ۱۶۶ 
نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و 
استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.همه صاحبان حرف و مشاغل یادشده مکلف بودند حداکثر تا تاریخ 
بیست و سوم مرداد ۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی )کارت خوان( به 
درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشــانی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت 
به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود می کردند.همچنین براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور، 
پزشکان طبق قانون مکلف به استفاده از دستگاه های پرداخت هستند، در غیر این صورت، موارد تخلف توسط 
بازرسان مربوطه شناسایی و به پرونده های مالیاتی پزشکان الصاق می شود و در زمان رسیدگی به پرونده های 
مالیاتی، موارد تخلف نیز مدنظر قرار می گیرد.البته پس از ابالغ این قانون، آمارهای متفاوتی از نصب دستگاه 
کارتخوان در مطب پزشکان وجود دارد، برخی از نصب این دستگاه در ۱۰۰ درصد مطب های پزشکان خبر دادند 
اما در واقع این موضوع را نمی توان به طور کامل و نهایی شده دید زیرا اغلب پزشکان دستگاه کارتخوان خود 
را در زمان مراجعه بیماران یا در دست تعمیر یا خراب شــده اعالم می کنند.این موضوع به حدی در اصناف 
و مشاغل پزشکی دیده شده که سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به این موضوع واکنش هایی نشان داده و 
پزشکان را طبق قانون مکلف به استفاده از دستگاه های پرداخت کرده است.براساس آمار موجود تا پیش 
از انقالب ۱۴ یا ۱۶ هزار پزشک در کشور فعالیت داشت اما جمعیت پزشکان ما اکنون ۱۲ برابر شده و سرانه 
پزشک به جمعیت بیش از ۵.۵ برابر است، همچنین تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های 
ایران شامل ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی و ۱۵ هزار دانشجوی تخصصی و فوق تخصصی است.محمد رئیس 
زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در این زمینه گفت: سازمان نظام پزشکی کشور همواره به پزشکان 
توصیه می کند بر اساس قانون، دســتگاه کارتخوان در مراکز درمانی بویژه مطب ها نصب کنند تا بیمار دچار 
سردرگمی برای پرداخت هزینه های درمانی نشود.وی تصریح کرد: عدم استفاده برخی از پزشکان از دستگاه 
کارتخوان و اجبار به بیمار برای پرداخت نقدی یا کارت به کارت هزینه خدمات پزشــکی، تخلف بوده و این 
مسئله در هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی بررسی و برخورد می شود.وی اظهار داشت: ۹۵ درصد از 
پزشکان از قانون تبعیت کرده و از دستگاه کارتخوان استفاده می کنند، اما برخی دیگر از آنها مشکالتی را برای 

بیماران ایجاد کرده و این امر موجب نارضایتی از جامعه پزشکی می شود.
 

رئیس جمعیت هالل احمر مطرح کرد:

آمادگی هالل احمر برای خدمت رسانی به زوار در کشور عراق
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این جمعیت برای برگزاری مراسم 
اربعین از آمادگی هالل احمر برای ارائه خدمات به زوار در این ایام گفت.پیرحسین کولیوند درباره اقدامات 
جمعیت هالل احمر ایران در کشور عراق برای مراسم اربعین، اظهار کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، 
خدمات خوبی به زائران ارائه می شود. ما در چند بیمارستان کشــور عراق از جمله بیمارستان امام علی 
)ع( نجف آماده ارائه خدمت هستیم. همچنین متخصصین ما نیز در این مراکز حضور خواهند داشت. 
تعدادی کلینیک و پلی کلینیک نیز توسط جمعیت هالل احمر در جوار مزار امام علی )ع( فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در نقاط تجمع جمعیت، کلینیک ها در سه سطح مستقر هستند و فعالیت آن ها ظرف ۲۴ 
ساعت آینده گســترش خواهد یافت. ۵۰ موکب مردمی نیز در ارائه خدمات سالمت به ما زائران کمک 
می کنند. بخشی از دارو و تجهیزات این موکب ها نیز توسط جمعیت هالل احمر ایران تأمین می شود. در 

مسیر نجف تا کربال هنوز چند موکب آماده نشده و تا فردا ظهر تکمیل خواهند شد.

خبر روزاخبار

 مدیرکل سازمان حج و زیارت
 استان اصفهان:

ثبت نام قطعی بالغ بر 20۵ هزارو 
33۷ زائر اصفهانی برای اربعین

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان 
گفت:بالــغ بر ۲۰۵هــزارو ۳۳۷ زائر اصفهانی 
ثبت نام خود را برای سفر اربعین قطعی کردند.

علیرضا صادقی با اشــاره به ثبت نام ۲۶۱ هزار و 
۵۵۱ نفر از استان اصفهان برای شرکت در مراسم 
پیاده روی اربعین در ســامانه سماح، گفت: از 
تعداد مذکور ۲۰۵ هزار و ۳۳۷ نفر ثبت نام خود 
را رسمی کرده اند.او با بیان اینکه ۱۹۲ هزار و ۸۷۶ 
نفر مرز مهران، ۲۱ هزار و ۵۸۰ نفر مرز شلمچه، ۲۱ 
هزار و ۴۰ نفر مرز چذابه و ۴۶۹۶ نفر مرز هوایی 
را انتخاب کرده اند، افزود: ساکنان استان های 
شمال غرب کشور مرز های باشماق و تمرچین 
را نیز برای اعزام انتخاب کرده اند، اما این دو مرز 
از مرز های انتخابی زائران اصفهانی نبوده است.
مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان با 
بیان اینکه تاکنون مشکل خاصی متوجه زائران 
نبوده است و درحال عبور از مرز های شش گانه 
هســتند، تصریح کــرد: قیمت بلیــط هوایی 
رفت وبرگشــت اصفهان _ نجف شش میلیون 
تومان است و شــهروندان در صورت مواجهه با 
نرخ های بیشتر، موضوع را به تعزیرات حکومتی 
اطالع دهند.او با بیــان اینکه قاضی مخصوص 
برای رسیدگی به نرخ های باالی بلیط ها درنظر 
گرفته شده اســت، تاکید کرد: زائران از سمت 
کشور عراق اجازه به همراه داشتن قرص های 
حاوی موادمخدر نظیر کدئین را ندارند.صادقی با 
بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی خدمت رسانی 
داخل مرز ها و هالل احمر خدمت رسانی خارج 
از مرز ها را بر عهده دارد، اضافه کرد: موکب هایی 
توسط سازمان هالل احمر در مسیر بین نجف تا 
کربال دایر شده و درحال خدمت رسانی به زائران 
اربعین هســتند.او گفت: تاکنون چند فوتی از 
ایران در این ســفر گزارش شــده است و افراد 
حتمًا پرداخت ۱۸ هزار تومان حق بیمه در سامانه 
سماح را در دستور کار خود قرار دهند و ثبت نام 
خود را قطعی کنند تا در صورت بروز حادثه برای 
آنها، شرکت بیمه گر تا ۳۰۰ میلیون تومان جبران 

خسارت کند.

 کارشناس دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی استان می گوید:
 سالیانه ۱۸ هزار زوج اصفهانی در سامانه تصمیم بهزیستی برای طالق ثبت نام می کنند

پایان درد، آغاز سرد

بر پایه آمار ســازمان ثبت احوال کشور، در  الهه صالحی
تابستان۱۴۰۰ در کل کشور ۱۳۴ هزار و ۲۰۸ 
ازدواج و ۴۸ هزار و ۳۲۵ طالق به ثبت رسید. عددی که اگر دقیق به آن نگاه 
کنیم بحرانی است که همه در آن مقصرند، از جوانان و خانواده هایشان تا 

رسانه ها و کارشناسان و دولتمردان و نمایندگان مجلس.
نجمه علینقیان کارشناس دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
گفت: طبق قانون حمایت از خانواده همه زوجین قبل از درخواست طالق 

و ورود به دادگاه، باید در کالس های مراکز مشاوره بهزیستی شرکت کنند.
او با اشاره به راه اندازی سامانه تصمیم از ســال ۹۷ در اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان گفت: این سامانه بر اساس طرحی برای کنترل و کاهش 
طالق شکل گرفته و زوجین قبل از درخواست طالق، در سامانه تصمیم ثبت 
نام می کنند.کارشناس دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
ادامه داد: بعد از ثبت نام، زوج را روانه مراکز مشاوره و در یک دوره ۴۵ روزه 
مشکالتشان را بررسی و سعی می کنیم چالش هایشــان را ریشه یابی و 
برطرف کنیم.به گفته علینقیان، اگر زوجین برای ادامه زندگی مشترک به 
توافق رسیدند پرونده شان ختم به خیر می شود و وارد مرحله بعدی خدمات 
سامانه تصمیم یعنی زوج درمانی و آموزش مهارت های زندگی می شوند، 
اما اگر تصمیمشان جدایی باشد، به دفاتر مراکز قضایی و در نهایت به دادگاه 
ارجاع داده می شــوند و بعد از طی کردن این مراحل درخواست طالقشان 

ثبت می شود.او با بیان اینکه سالیانه ۱۷ تا ۱۸ هزار زوج اصفهانی برای طالق 
در ســامانه تصمیم ثبت نام می کنند اظهار کرد: پارسال ۱۷ و نیم درصد از 
زوج هایی که پرونده تشکیل داده و مشاوره دریافت کرده بودند برای ادامه 
زندگی به توافق رسیدند.کارشناس دفتر پیشــگیری اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان، تعداد مراکز مشاوره زیر نظر این اداره کل و همکار با سامانه 
تصمیم را ۱۰۰مرکز اعالم و اضافه کرد: در ۱۳ شهرســتان استان اصفهان که 
جمعیت باالی ۵۰ هزار نفری دارد مراکز غربالگری و مشــاوره وجود دارد.

علینقیان با تاکید بر اینکه مشاوران سامانه تصمیم تمام تالششان را می کنند 
تا جلوی طالق های بی پایه و عجوالنه را بگیرند گفت: نرخ هزینه های مراکز 
مشاوره سامانه تصمیم نصف هزینه مراکز مشاوره دیگر است البته یارانه 
طالق هم برای افراد کم بضاعت درنظر گرفته ایم تا همه بتوانند از خدمات 

مشاوره استفاده کنند.

طالق، شروع چالش های بزرگتر
او با اشــاره به پیامد های طالق برای افراد گفت: برخــی از خانم ها پس از 
جدایی دچار مشکالت مالی و ناچار به اشتغال در بعضی مشاغل ساده یا 

ازدواج های اجباری و عجوالنه می شوند که سرانجامی هم ندارد.
کارشناس دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان تنهایی را 
چالش دیگر زوج های جداشده دانست و گفت: مواردی هست که خانم ها 

و آقایان برای رفع تنهایی جذب یک ســری فضا ها و افرادی می شوند که 
آسیب ها و مشکالت جدیدی را برای آنها ایجاد می کند و بعد از این رفاقت ها 
احساس ناامیدی، گناه، افسردگی، پوچی و ترس از آینده گریبانگیرشان 
می شود.علینقیان گفت: طالق در بیشتر مواقع یعنی مشکالتت را به جای 
رفع کردن رها کن و زوج هایی که طالق می گیرند ناخودآگاه شیوه اجتناب 
را به فرزندانشان آموزش می دهند و فرزندان این الگو را نه تنها در ازدواج 
بلکه در تمام مسائل زندگی بکار می بندند.او با بیان اینکه کودکان طالق یا 
گوشه گیر و جمع گریز هستند و یا به دنبال رفاقت های افراطی، یادآور شد: 
طالق یک آسیب اجتماعی و خود دلیلی برای ایجاد آسیب های دیگر است.
کارشناس دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: در 
صورت اصرار زوج به جدایی، روی فرزند متمرکز می شویم و با برنامه هایی 
مثل مشــاوره تا اهدای کتاب سعی می کنیم آســیب های ناشی از طالق 
والدین را برای آنها به حداقل برســانیم.علینقیان اضافه کرد: اگر فرزندان 
بعد از طالق، افســرده، مضطرب و پرخاشگر شوند به مراکز مشاوره کودک 
ارجاع داده می شــوند؛ البته بعد از طالق دوره های مشاوره برای زوج هم 
تمام نمی شود و تا زمانی که بخواهند از مشاوره ها هم برای خود و هم برای 
فرزندانشان می توانند استفاده کنند.او بیان کرد: در سامانه تصمیم سه نوع 
طالق توافقی، درخواست طالق از طرف خانم ها و درخواست طالق از طرف 

آقایان ثبت می شود که طالق توافقی، بیشترین تعداد را دارد.
کارشناس دفتر پیشــگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان در مورد 
بیشــترین دالیل طالق در ســال های اخیر گفــت: خیانــت، اعتیاد، بی 
مسئولیتی، آشــنا نبودن با نقش خود در زندگی مشــترک، بی احترامی، 
پرخاشگری و دخالت خانوده ها بیشترین دالیل درخواست طالق بوده که 
تمام این ها به ضعف مهارت های زندگی افراد برمی گردد.علینقیان توضیح 
داد: فرزند ساالری الگوی تربیتی خانواده ها شده، به همین دلیل، افراد بعد 
از ازدواج هم توقع دارند همسرشان همانگونه رفتار کند که خانوادهایشان 
با آنها رفتار می کردند و وقتی متوجه می شوند که دیگر حمایت های بیجا و 

اشتباه از آنها ادامه ندارد، مشکالت شروع و به طالق ختم می شود.

کاهش 10 درصدی آمار طالق در 1400
حجت االسالم اسدالله جعفری رئیس کل دادگســتری استان اصفهان 
گفت: آمار پرونده های طالق در۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن در استان، ۱۰ 
درصد کاهش یافته است.او فعالیت مراکز مشاوره خانواده و سایر اقدامات 
پیشــگیرانه در حوزه طالق، نیز تالش همکاران در شورا های حل اختالف را 
سبب کاهش این آمار دانست و افزود: در سال ۱۳۹۹ مجموعه پرونده های 
با موضوع طالق و ثبت این واقعه ۱۳هزار و ۲۹۲ فقره بود که در ۱۴۰۰ این آمار 
به ۱۱ هزار و ۹۶۷ فقره کاهش یافت.رئیس کل دادگستری استان اصفهان، 
مشــاوره های پیش از ازدواج را برای زوج های جوان ضروری و دانست و 
گفت: کاهش آســتانه تحمل، بیکاری و اعتیاد همواره از جمله دالیل بروز 
اختالفات خانوادگی بوده و بر همین اســاس، مسئوالن باید در این زمینه 
برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند.حجت االسالم جعفری به خانواده ها هم 
توصیه کرد: به جای دامن زدن به اختالفات جوانانشان، با ایجاد فضایی آرام 

و پرمحبت به رفع تنش ها و اصالح شیوه رفتار آنها کمک کنند.
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با تایید جراح ایتالیایی؛ دوری دو ماهه پوگبا از میادین
پروفسور روبرتو روسی، پزشک جراح پل پوگبا، اعالم کرد که دوران نقاهت این بازیکن حداقل هشت 
هفته است.پوگبا پس از پیوستن به یوونتوس هنوز موفق به پوشیدن پیراهن این تیم در میادین رسمی 
نشده و مصدومیتی که گریبانگیر این بازیکن شده است باعث شد که او در چند هفته اخیر مشغول طی 
کردن روند درمان باشد. پیش از این بسیاری از پزشک ها به این بازیکن فرانسوی توصیه کرده بودند 
که هرچه زودتر عمل جراحی را روی پایش انجام دهد اما او نپذیرفت تا این که در نهایت مجبور شد 
دو شنبه این هفته زیر تیغ جراحی برود. گمانه زنی های بسیاری درباره مدت زمان دوری او از میادین 
انجام شد و بسیاری حتی معتقد بودند که او ممکن است تا شش هفته دیگر بتواند در زمین حضور 
پیدا کند.پروفسور روسی در گفتگو با روزنامه فرانسوی اکیپ درباره شرایط این بازیکن اظهار داشت:» 
ما در توافق با تیم پزشکی یوونتوس تصمیم گرفتیم که زمان بازیابی و درمان هشت هفته ای را در نظر 
بگیریم تا پوگبا بتواند به تیم برگردد و تمرینات گروهی را آغاز کند. این زمان تخمین زده شده است. 
پس از گذشت هشت هفته باید شرایط او و واکنش هایی که به تمرینات دارد را ارزیابی کنیم.«به این 
ترتیب و با توجه به نزدیکی زمان برگزاری جام جهانی 2022 قطر، به نظر می رسد که این بازیکن 29 ساله 

شانسی برای حضور در ترکیب تیم ملی فرانسه در این رقابت ها نخواهد داشت.
 

کونته: اخراج توخل به من مربوط نیست
آنتونیو کونته، سرمربی تاتنهام، حاضر نشد درباره اخراج توماس توخل از چلسی اظهارنظر کند.باشگاه 
چلسی به صورت رسمی خبر اخراج توماس توخل از سمت سرمربیگری این تیم را اعالم کرد. آبی های 
لندن عملکرد چندان خوبی در شش هفته ابتدایی رقابت های لیگ برتر نداشتند و شکست 0-1 برابر 
دینامو زاگرب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان باعث شد که مدیران این باشگاه تصمیم به قطع همکاری 
با این مربی آلمانی بگیرند. این تصمیم واکنش های بسیاری را از سوی هواداران، فوتبال دوستان و حتی 
مربیان تیم های رقیب در پی داشت و برای آنها غیرمنتظره بود.پیش از این یورگن کلوپ و میکل آرتتا 
در نشست های خبری بازی لیورپول و آرسنال نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند و مدعی شدند 
که تصمیم مدیران این باشگاه برای آنها شوکه کننده بوده است. آنها همچنین با توخل ابراز همدردی 
کردند. با این حال کونته در نشست خبری پس از بازی برابر المپیک مارسی که با پیروزی 0-2 تاتنهام 
به پایان رسید حاضر به ابراز همدردی با توخل نشد. او که پیش از این سابقه اخراج از چلسی در زمان 
مدیریت رومن آبراموویچ را داشت گفت:» صادقانه فکر می کنم که نمی خواهم نسبت به این باشگاه 
بی احترامی کنم. وقتی باشگاه دیگری تصمیمی می گیرد، درست نیست که من بخواهم اظهارنظری 

در این باره انجام دهم چون نمی دانم چه اتفاقی رخ داده است و این موضوع به من مربوط نیست.«
 

خط و نشان لوا؛ برای بازی با بایرن آماده هستیم
روبرت لواندوفسکی، ستاره بارســلونا می گوید این تیم برای رویارویی با بایرن مونیخ کامال آماده است.

بارسلونا چهارشنبه شب در اولین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف ویکتوریا پلژن رفت و با 
نتیجه 1-5 برابر این تیم به پیروزی رسید.  لواندوفسکی موفق شد در این بازی برای اولین بار با پیراهن 
بارسلونا هت تریک کند و بار دیگر توانایی هایش را در لیگ قهرمانان اروپا به نمایش بگذارد. این بازیکن 
لهستانی پس از پایان بازی و دریافت جایزه بهترین بازیکن زمین به خبرنگاران گفت:» من احساس بسیار 
خوبی دارم. مهم این است که بتوانیم همینطور متمرکز بمانیم. من هنوز درباره بازی برابر بایرن مونیخ فکر 
نکرده ام. این بازی بسیار دشوار خواهد بود اما ما برای رویارویی با آنها آماده هستیم.«او درباره سه گلی 
که در این بازی به ثمر رساند اظهار داشت:» من می خواستم بیشترین تعداد گل ممکن را برای تیمم در 
این بازی به ثمر برسانم و خوشحالم که توانستم هت تریک کنم.«لواندوفسکی تابستان امسال و پس 
از چند هفته کشمکش با مدیران بایرن، از این باشگاه جدا شد و پیراهن بارسلونا را به تن کرد. این تیم در 
قرعه کشی لیگ قهرمانان در گروه معروف به گروه مرگ، با بایرن و اینتر هم گروه شد تا این بازیکن در اولین 
تجربه حضورش در لیگ قهرمانان با پیراهن بارسا مجبور به رویایی با تیم و هم تیمی های سابقش شود. 

خبر  روز

تارتار:

تفاوت بودجه سپاهان و ذوب آهن نشان دهنده کار بزرگ 
بازیکنان ماست

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن کسب تساوی مقابل سپاهان را نتیجه یک کار بزرگ از سوی بازیکنان 
خود دانست.مهدی تارتار در واکنش به سوالی مبنی بر مقایسه کیفیت سپاهان و پرسپولیس گفت: 
صحیح نیست که در مورد تیم های دیگر صحبت کنم، سپاهان و پرسپولیس تیم های خوب و باکیفیتی 
هستند.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص پنج رقابت هفته های اول ذوب آهن تصریح کرد: 
استراتژی خاصی برای این 5 هفته داشتیم، 5 بازی اول واقعًا ســنگین بود، تا االن به خواسته خود 
رسیدیم، هر چند در تبریز می شد برنده باشیم، فوتبال است و اتفاقاتش، سعی می کنیم از هفته های 
آینده برای برنده شدن بازی کنیم.وی با اشاره به انگیزه باالی تیم خود گفت: دربی است و حساسیت 
خاص خود را دارد، دوست نداریم به تیم همشــهری ببازیم، من و بازیکنان انگیزه خاصی برای این 

بازی داشتیم.
 

از 19 شهریور؛

حضور بانوی اصفهانی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان
بانوی اصفهانی در یازدهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان حضور دارد.براساس 
اعالم فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، زینب ملکی از اصفهان به همراه 12 ملی پوش دیگر از 
سراسر کشور در یازدهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای حضور در مسابقات 
جهانی و پاراآسیایی از 19 تا 2۷ شهریور در کمپ تیم های ملی فدراسیون حضور دارد.این ورزشکاران زیر 
نظر مریم ایرانمنش سرمربی، پروانه باغبانیان و صدیقه اشتری مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند.

در این اردو حسن بخشعلی پور به عنوان کارشناس و مشــاور فنی، بهاره نکونام مربی بدنساز و سودابه 
رسولی مربی فرهنگی ملی پوشان را همراهی می کنند. فاطمه دادمرزی سرپرستی اردو را بر عهده دارد.

 

قهرمانی دختران بلند قامت اصفهان در کشور
مسابقات والیبال نونهاالن دختر کشور با قهرمانی تیم اصفهان در شاهرود پایان یافت.بنابر اعالم روابط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان؛ مسابقات والیبال نونهاالن دختر کشور با حضور 1۶ تیم 
از سراسر کشور با قهرمانی تیم اصفهان در شاهرود پایان یافت.این رقابت ها در رده سنی زیر 1۶ سال از روز 
1۳ شهریورماه 1۴01 به مدت سه روز در شاهرود ادامه داشت و 1۶ تیم حاضر در چهار گروه چهار تیمی با 
هم رقابت کردند.در دیدار فینال این مسابقات که در 2 سالن خیبر شهرداری و تختی اداره ورزش و جوانان 
شاهرود برگزار شد، اصفهان توانست مازندران را شکست داده و به مقام قهرمانی برسد.در پایان این دوره 
از رقابت ها تهران مقام سوم و سمنان جایگاه چهارم را کسب کردند تیم های استان های سمنان، تهران، 
اصفهان، مازندران، کرمانشاه، مرکزی، کرمان، خراسان رضوی، قزوین، استان گلستان، فارس، همدان، 

زنجان، گیالن، یزد و خوزستان در این دوره از مسابقات شرکت داشتند.
 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعالم کرد

جریمه نقدی برای تیم های گیتی پسند و گهر زمین سیرجان
بر اســاس رای کمیته انضباطی تیم های گیتی پسند و گهر زمین ســیرجان به پرداخت جریمه نقدی 
محکوم شدند.به نقل از فدراسیون فوتبال، در دیدار تیم های گیتی پسند و گهر زمین سیرجان که روز یکم 
شهریورماه برگزار شد مجتبی مزروعی، آنالیزور تیم گیتی پسند تخلفاتی مبنی بر رفتار غیرورزشی در 
قبال داور مسابقه انجام داد که به توبیخ کتبی و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.تیم 
گیتی پسند اصفهان به دلیل داشتن ۳ بازیکن اخطاری و تخلفات تماشاگران مبنی بر پرتاب بطری آب 

و فحاشی به داوران مسابقه، به پرداخت 250 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

خارج از گود

کار فدراسیون سخت تر شد

کی روش- نکونام؛ نوبت به 
جانشین پروری می رسد؟

مهمترین نکته در پروســه حضــور کارلوس 
کی روش در تیم ملی و قطع همکاری با دارگان 
اســکوچیچ آن ســکوتی بود که مهدی تاج و 
مهدی محمدنبی به عنوان دو عامل اصلی وقوع 
این اتفاق، داشتند. رئیس و نایب رئیس جدید 
فدراسیون تا زمانی که موافقت هیئت رئیسه 
را برای تغییر کادر فنــی نگرفتند و هم چنین 
توافقی نهایی با مرد پرتغالی نداشتند، عالوه 
بر سکوت، حتی برکناری اسکوچیچ را تکذیب 
کردند. دلیل این کار هم از اول مشخص بود؛ 
عدم ایجاد حاشیه و اظهار نظراتی که در فوتبال 
ایران عادی شده است. این مسئله را هم منصور 
قنبرزاده با حضور در تلویزیــون تایید کرد و به 
گفت و گو دربــاره آن پرداخت. از همان روزی 
که خبر توافق فدراســیون فوتبال با کارلوس 
کی روش بیرون آمد، یکی از مهمترین اخبار 
حــول محور تیم ملــی، تمایــل مربی جدید 
پرتغالی به حضور جواد نکونام در کادر فنی اش 
بود. ماموریت جدید تاج و تیم مدیریتی اش 
این بود؛ اول با ســرمربی و سپس با باشگاه 
فوالد خوزســتان مذاکره کرده و رضایت آن ها 
برای این جا به جایی را جلب کنند. موضوعی 
که باز هم در سکوت پیش رفت اما اظهار نظر 
نایب رئیس دوم فدراسیون کار را برای انجام 
این مهم سخت کرد. منصور قنبرزاده که مهمان 
بخش خبری ویژه شــبکه خبر بود، در میان 
صحبت هایش به حضور جــواد نکونام در تیم 
ملی واکنش نشان داد و گفت: قرار شد آقای 
نکونام به عنوان یــک مربی ایرانی که کاپیتان 
تیم ملی بوده و یکی از مربیان موفق ما هستند 
برای جانشــین پروری به تیم ملی بیایند. در 
این میان قنبرزاده با ســوال مجــری برنامه 
مبنی بر اینکه آیــا موافقت مدیران فوالد برای 
انجام این کار را گرفته اند یا خیر، مواجه شد و 
این چنین پاسخ داد: آقای تاج صحبت هایی 
با آن ها انجام داده که در حالت مذاکره است. 
بالفاصله مجری برنامه اعالم کرد ظاهرا مدیران 
فوالد موافقت خود را با این موضوع اعالم کرده 
و نکونام دســتیار کارلوس کــی روش در تیم 

ملی می شود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

پایان دوری بلندمدت 
مدافع پیکان از فوتبال

ایمــان اکبــری، مدافع وســط جوان 
خودروســازان در اوایل نیم فصل دوم 
لیگ گذشته و در مسابقه با فجرسپاسی 
به دلیل نامناســب بودن شرایط چمن 
ورزشگاه حافظیه شیراز با مصدومیت 
شدید و پارگی رباط صلیبی مواجه شد. 
اکبری بعد از عمل جراحی و طی کردن 
دوران نقاهــت حاال بــه تمرینات تیم 
فوتبال پیکان برگشته و برای بازگشت 

به میادین آماده می شود.

حامد لک به هاشمی نسب:

 دوره ات تمام شده آقای قلچماق
حامد لک دروازه بان مس رفسنجان در گفت وگو با "ورزش سه"، درباره حواشی دیدار مقابل فوالد و در کنایه به مهدی هاشمی نسب گفت: یک نفر قلچماق در کادر فوالد 
هست که فکر می کند همه را زده است! قبال راجع به او صحبت کردم و به اعضای محترم کمیته انضباطی هم گفتم که این دستیار با چه ادبیاتی با بنده حرف می زند و 
سمت من می آید. همین بازی با فوالد هم تمام تصاویر مشخص است وقتی که من از زمین بیرون می روم، دوباره یک حرفی می زند. او طوری حرفی می زند و می گوید 
در این فوتبال فقط دعای مادرم را دارم که انگار بقیه مربیان و فوتبالیست ها پدر و مادر ندارند و اگر در ورزشگاه هواداران علیه پدران و مادران ما فحش بدهند، اشکالی 
ندارد. او یک روز در صورت حامد لک حرف می زند و یک روز دیگر مقابل هواداران پرســپولیس آن کار را انجام می دهد و بــه این کارهای خودش هم افتخار می کند! 
آقای نسبتا محترم، این کارها برای ۳0-20 سال پیش است، نه االن که زمین فوتبال را با جای دیگر اشتباه گرفتی.لک افزود: نمی دانم آخر بازی لیدر فوالد بود یا چه 
کسی که آمد آنطور به من فحاشی کرد، اما او و کسانی که این شخص را فرســتادند، بدانند، آن زمان که من در فوالد بودم و زحمت کشیدم، کجا بودند؟ آن موقع که در 
گرم ترین و سخت ترین شرایط کار می کردم، چه کاری انجام می دادند؟ قشنگ مشخص بود آن شخص توجیه شده که بیاید و اعصاب من را بهم بریزد که خدا را شکر در 
جریان بازی نتوانست هیچ کاری انجام بدهد. من این رفتارها را خیلی سال هاست می شناسم و برای من آشناست. این حرکت را باید برای دیگر بازیکنان پیاده کنند.

از همین امروز یکی باید مسئولیت آوردن کی روش و 
برکناری اسکوچیچ را بپذیرد. چه تضمیمی وجود دارد 
که تیم ملی با کی روش بهتر از تیم ملی با اسکوچیچ 

در جام جهانی نتیجه می گیرد؟

شــاید مهمترین نکته اردوی پیــش روی تیم ملی، 
حضــور بازیکنان مغضوب اســکوچیچ در لیســت 
کارلوس کــی روش باشــد.اگرچه زمزمــه اخراج 
اسکوچیچ مدتهاســت که در فدراسیون پیچیده و از 
انتخابات این نهاد بدین ســو با صدای بلندتری هم 
تکرار می شــد اما در روزهای گذشــته بحث اصلی 
پیرامون تیم ملی، لیســت ســرمربی کروات بود که 
اگر تحوالت به سمت دیگری می رفت و در خروجی 
وبسایت فدراسیون قرار می گرفت، جنجال جدیدی را 
به پا می کرد؛ لیستی که احتماال نام 5 بازیکن باسابقه 
در آن قــرار نمی گرفت تا اعتراضات به اســکوچیچ 
وارد سطح دیگری شود.آنطور که از گوشه و کنار خبر 

می رســید، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، 
ســعید عزت اللهی، احســان حاج صفــی و کریم 
انصاری فرد پنج بازیکنی بودند کــه قرار به دعوت از 
آنها نبود که در این بیــن مرتضی و رامین با حضور در 
پرسپولیس و سپاهان حمایت بدنه هواداری این دو 
تیم را متوجه خود می دیدند و سه بازیکن دیگر هم 
باتوجه به ســابقه ملی طوالنی، از حمایت و اثر قابل 
توجهی داخلی و خارجی در تیم ملی برخوردار بودند.

با این حال اما در نهایت کار به شکلی پیش رفت که 
آنها قرار است در لیست تیم ملی قرار بگیرند تا 5 چهره 
مغضوب دراگان اســکوچیچ، مهمترین تغییر را در 
لیست بعدی تیم ایران رقم زده باشند. پورعلی گنجی 

پیش از این یک بار در بازی با لبنان به لیست دعوت 
شد و باتوجه به بازگشت از مصدومیت، حضورش در 
تیم ملی قابل تصور بود اما اسکوچیچ ترجیح می داد 
که بازیکنان دیگری را فــرا بخواند. حاج صفی که در 
ترکیب آاک آتن فیکس بازی می کند، در صورت عدم 
دعوت بازوبند را از دست می داد و کریم انصاری فرد 
نیز با غیبت در دومین اردوی متوالی، جایگاه خود را 

به نفرات دیگر واگذار می کرد.

از رامین رضاییان تا کریم  انصاری فرد

کی روش پنج مغضوب اسکو را به تیم ملی می آورد!

 چه کسی مسئولیت نتایج تیم ملی با »کی روش« را برعهده می گیرد؟

جنگ اول به از صلح آخر!

مهر چند ماه پس از آنکه تیم ملی فوتبال ایران با دراگان 
اسکوچیچ یکی از بهترین صعودهای خود به جام 
جهانی را داشت، مسئوالن فدراسیون تصمیم گرفتند مربی موفق این تیم 
را در فاصله کمتر از سه ماه مانده به اولین مســابقه در قطر برکنار کنند و 

کارلوس کی روش را سر سفره »حاضر و آماده« بنشانند.
کی روش که بعد از جدایی از تیم ملی فوتبال ایــران به کلمبیا رفت و به 
خاطر نتایج ضعیف از این تیم اخراج شد، هدایت تیم ملی مصر را برعهده 
گرفت اما در رساندن این تیم به جام جهانی و قهرمانی قاره آفریقا ناکام 

بود تا یکی از مربیان پشت خط مانده جام جهانی لقب بگیرد.
کی روش اما در کمین تیم ملی ایران بود. او توسط مشاورانش در داخل 
ایران اوضاع تیم ملی را به خوبی رصد می کرد و می دانست که وضعیت 
آشفته فدراسیون فوتبال می تواند روزنه های امید برای بازگشت او به تیم 
ملی را زنده نگه دارد.او به کمین کردنش ادامه داد و از دوستانش در وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال آخرین وضعیت را پیگیر بود تا این که متوجه 
شد بازگشت مهدی تاج به فدراسیون فوتبال قطعی شده و او هم می تواند 

به تیم ملی برگردد.
کی روش که در هشت سال حضورش در تیم ملی فوتبال ایران نتوانسته 

بود طلسم های گذشته را بشــکند و عماًل موفقیتی با این تیم نداشت، با 
اصرار مهدی تاج دوباره هدایت تیم ملی را برعهده گرفت تا برای سومین 

بار روی نیمکت این تیم در جام جهانی بنشیند.
تیم ملی با این مرد پرحاشــیه و جنجالی پرتغالی در جام جهانی 201۴ 
برزیل صاحب یک تساوی و دو شکست شد و حذف شد. چهار سال بعد 
در جام جهانی روسیه هم تیم ملی با گل به خودی بازیکن حریف مراکش 
را یک بر صفر برد اما به اسپانیا باخت و با تســاوی برابر پرتغال بازهم از 
همان دور مقدماتی حذف شــد.ضمن این که در دوره حضور کی روش، 
تیم ملی نتوانست در جام ملت های آســیا هم به عنوان قهرمانی برسد 
و عناوینی را کسب کرد که پیش از آن تیم ملی با مربیان ایرانی به همان 

عناوین و حتی بهتر از آن رسیده بودند.
با این شرایط این بار هم مهدی تاج به سراغ کی روش رفته است. مردی 
که هیچ تأثیری در صعود تیم ملی به جام جهانی نداشته و حتی در بخش 
عمده ای از آماده سازی این تیم برای حضور در قطر هیچ نقشی نداشته 
است.پیرمرد پرحاشیه پرتغالی حاال سر سفره حاضر و آماده نشسته و 
دسترنج دراگان اسکوچیچ را خواهد خورد. دراگانی که با همه ایرادها و 
نقاط ضعفی که داشت تیم ملی را در بدترین شرایط ممکن تحویل گرفت 

و در بهترین شرایط ممکن به جام جهانی رساند. اما مهدی تاج پاداش 
او را با اخراج و گرفتن نیمکت تیم ملی در جام جهانی داد تا ســیاه ترین 
خاطره دراگان از ایران را برایش به جا بگذارد.حاال کی روش سرمربی تیم 
ملی ایران است و مهدی تاج باید مسئولیت نتایج او را بپذیرد. نتایجی 
که می تواند مثبت باشد و می تواند منفی باشد. آنچه مهم است این که از 
همین امروز یکی باید مسئولیت آوردن کی روش و برکناری اسکوچیچ را 
بپذیرد. چه تضمیمی وجود دارد که تیم ملی با کی روش بهتر از تیم ملی با 

اسکوچیچ در جام جهانی نتیجه می گیرد؟
اگر نتایج تیم ملی به گونه ای رقم خورد که تفاوتی با گذشته نداشت چه 
کسی مسئولیت این جابجایی و تحمیل هزینه میلیاردی را می پذیرد؟ 

آقای تاج از االن این مسئولیت را می پذیرد؟
این پرســش را از هم اکنون مطرح می کنیم تا بعد از سه بازی تیم ملی 
در جام جهانی ماجرای »کی بود کی بــود من نبودم« در مورد نتایج این 
تیم تکرار نشود و هر مقامی مسئولیت را گردن فرد دیگری نیندازد. تاج از 
زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و آنهایی هم که از وزارت ورزش زمینه 
حضور کی روش را فراهم کردند مسئولیتش را بپذیرند و شهامت الزم را 

هم داشته باشند.
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

توسعه 12 هزار متر مربعی فضای سبز در خیابان بهشت
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از ۱۲ هزار متر مربع توسعه فضای سبز در خیابان بهشت خبر داد و گفت: 
افزایش سطح کمی و کیفی فضای سبز از مؤلفه های مهم در زیباسازی شهر، تقویت حس آرامش و 
افزایش روحیه نشاط و شادابی شهروندان است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
و جایگاه بوستان ها در تأمین اوقات فراغت شهروندان و استقبال آنها از بوستان ها در یک سال اخیر، با 
برنامه ریزی انجام شده بر وسعت فضای سبز منطقه ۹ افزوده شده است.وی با بیان اینکه توجه به سرانه 
فضای سبز و حفظ تعادل های طبیعی در شهرها به ویژه شهرهای پرجمعیت و صنعتی اهمیت زیادی 
دارد، افزود: سرانه فضای سبز در اختیار منطقه ۱۶.۲۹ متر مربع و سرانه فضای سبز اکولوژیک ۱۸.۳ 
متر مربع است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشــاره به آغاز به کار پروژه احداث و توسعه فضای 
سبز خیابان بهشت به مساحت ۱۲ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳.۷ میلیارد ریال، خاطرنشان کرد: 
در این پروژه ۳۰۰ متر مکعب تعویض خاک، ۲۳۰۰ کاشت اصله درخت و شش هزار متر طول پرچین 
در دست اقدام است که تا پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید.وی با اشاره به اهمیت احیا و توسعه 
فضای سبز شهری، گفت: تالش می کنیم در منطقه ۹ شهرداری اصفهان عالوه بر انجام اقدامات عمرانی 
و خدمات شهری، توجه ویژه به حوزه فضای سبز نیز داشته باشیم که امیدواریم با اقدامات در حال انجام 
در سطح این منطقه و برنامه ریزی و زمان بندی مشخص، شاهد توسعه فضای سبز باشیم.قاضی عسگر 
تصریح کرد: فضای سبز به عنوان عضو جدایی ناپذیر پیکره شهرها، در حفظ متابولیسم آن نقش اساسی 
دارد، به طوری که کمبود فضای سبز می تواند اختالالت جدی در روند حیات شهروندان و شهرها به وجود 
آورد.وی تاکید کرد: مهم تر از فرهنگ کاشت نهال، نگهداری و حراست از فضای سبز است که باید از سنین 

کم در کودکان نهادینه شود تا در آینده شاهد شهری سبز و آباد باشیم.

عضو شورای شهر اصفهان:

سیاست های عدالت محور دولت اولویت بندی شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در پاســخ به وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: ضمن تشکر از 
جهت گیری های شما، انتظار می رود که سیاست های عدالت محور دولت، به عدالت اولویت بندی 
شود.مصطفی نباتی نژاد در پاسخ به توئیت سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که 
خبر از واریز هزاران میلیاردی عوارض آالیندگی شرکت های نفتی خوزستان به حساب شهرداری ها 
و دهیاری ها داده بود، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »ضمن تشکر از جهت گیری های 
شــما، انتظار می رود که سیاســت های عدالت محور دولت، به عدالت اولویت بندی شود. اصفهان 
مظلوم رکورددار روزهای آلوده در هوای ایران اســت؛ اما خبری از این بذل و بخشش ها نیست!« 

سیاست های عدالت محور دولت اولویت بندی شود.
 

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

پیشرفت 6۵ درصدی ساماندهی خیابان شهید موحدی نیا
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات عمرانی پیاده روسازی و ساماندهی خیابان 
شهید موحدی نیا با اعتبار ۱۳.۵ میلیارد ریال در حال اجرا است، گفت: این پروژه تاکنون ۶۵ درصد 
پیشرفت عمرانی داشته است.احمد رضایی اظهار کرد: عملیات عمرانی پیاده روسازی و ساماندهی 
خیابان شهید موحدی نیا تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت عمرانی داشته است.وی با بیان اینکه پروژه 
پیاده روسازی و ساماندهی خیابان شهید موحدی نیا با اعتبار ۱۳.۵ میلیارد ریال در حال اجرا است، 
اضافه کرد: این پروژه به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع اجرا می شود.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی پیاده روسازی و ساماندهی خیابان شهید موحدی نیا با ۳۱۰ متر 
طول اجرای موزائیک، مانع فلزی، مسیر تردد نابینایان، اصالح هندسی کانال دفع آب های سطحی 

و جدول کانیو در راستای تسهیل در تردد عابران پیاده در حال انجام است.

با مسئولان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

 تشکیل ستاد مهر شهرداری اصفهان با شعار
 »تمام شهر مدرسه است«

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از تشکیل ســتاد مهر شهرداری اصفهان با شعار 
»تمام شهر مدرسه است« خبر داد.

حسین حق شناس با اشاره به وقفه دو ساله در فعالیت مراکز آموزشی شهر اصفهان و پیش بینی 
تداخل مناسبت های مذهبی و ملی با آغاز مهر ماه و همچنین افزایش ۳۰ درصدی وسایل حمل و 
نقل عمومی در شبکه معابر شهری و مشکالت مرتبط با سرویس مدارس اظهار کرد: اتخاذ تدابیر 

کارگشا و اثربخش جهت جلوگیری از انسداد شبکه معابر بیش از پیش ضروری است.
او با اشاره به تشکیل ستاد مهر در مناطق پانزده گانه و ســازمان های خدمت رسان بیان کرد: کلیه 
ظرفیت های شــهرداری با تمام توان به منظور ارائه خدمات در حوزه های ترافیک، عمران شهری، 
خدمات شهری و فرهنگی بسیج شده تا ضمن آماده سازی شهر برای بازگشایی مدارس و حضور 
دانش آموزان در شهر از بروز هرگونه بحران جلوگیری شــود و با کاهش سوانح و حوادث شهری 
ایمن مهیا کنیم.حق شــناس از برنامه ریزی جهت نصب تابلوهای موقت راهنمای مسیر در معابر 
فرعی خبر داد و افزود: یکی از چالش های روزهای اول بازگشایی مدارس حجم باالی تردد وسایل 
نقلیه شــخصی در حریم مدارس و معابر فرعی مجاور مدارس است که به دلیل تداخل ترافیک و 

عدم آشنایی رانندگان به محدوده و دسترسی به معابر اصلی اتفاق می افتد.

حمل و نقل مشارکتی »هم پیمایی« راهی برای کاهش ترافیک
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با تأکید بر استفاده از حمل و نقل مشارکتی "هم 
پیمایی"، ســرویس مدارس و دوچرخه برای دسترســی به مدارس گفت: با هماهنگی روسای 
ترافیک مناطق درصدد هستیم ضمن شناســایی گلوگاه ها و نقاط پرتراکم به ویژه در سطح معابر 
فرعی، نســبت به نصب تابلوهای موقت هدایت ترافیکی با هدف تســهیل در دسترسی به معابر 

اصلی اقدام کنیم.
او با اشــاره به گســتردگی فعالیت های ســتاد مهر امســال و حضور پر رنگ تمامی بخش های 
شهرداری در این طرح بیان کرد: افزایش ایمنی، تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از اختالل ترافیکی 

انسداد شبکه معابر و سردرگمی وسایل نقلیه بخشی از اهداف این برنامه است.
حق شناس با اشــاره به ضرورت همکاری والدین و رانندگان وسایل نقلیه شخصی جهت کاهش 
حضور در شبکه معابر شهری به ویژه در ساعات پیک ترافیک، اذعان کرد: شرایط ویژه مهر امسال 

به کمک و همکاری شهروندان، تمامی ارگان ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط نیازمند است.

تجهیز 80 مدرسه به گیره های دوچرخه 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به تشکیل جلسات مستمر با پلیس راهور، 
اداره کل آموزش و پرورش و سازمان های مرتبط و خدمات رسان جهت تشکیل ستاد مهر در مناطق 
و سازمان ها افزود: خوشبختانه با حمایت های شورای اسالمی شــهر و شهردار اصفهان و تالش 
مجموعه های همراه و همدل در شهر تاکنون بالغ بر ۸۰ مدرسه به گیره های دوچرخه تجهیز شده و 

رنگ آمیزی گذرهای عابر پیاده ۷4 مدرسه مجاور معابر شهری تکمیل شده است.

نصب 100 سرعتکاه در نقاط مختلف شهر
حق شــناس با تأکید بر ضرورت رعایت ســرعت مجاز در معابر اصلی و فرعی و شــرایط حضور 
دانش آموزان در معابر شهری از نصب بالغ بر ۱۰۰ سرعتکاه در نقاط مختلف شهر خبر داد و افزود: 
جهت سرویس دهی مطلوب و ارتقای ایمنی تردد در شبکه معابر شهری عالوه بر نصب ایستگاه 
اتوبوس، نصب گل میخ جهــت رویت پذیری، اصالح چراغ های ترافیکی و کاتالیزه کردن مســیر 

خودروها انجام شده است.

خبر  روز خبر

معاون شهردار مطرح کرد:

استفاده ملی از نتایج پروژه 
پژوهشی شهرداری اصفهان

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان گفت: پروژه پژوهشی »بررسی و 
ارائه راهکارهای مناسب جهت تعمیر و نگهداری 
انواع درزهای انبساطی پل های شهر اصفهان با 
رویکرد پیشگیرانه« در قالب یک کتاب منتشر 
شد و مورد اســتقبال سازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور قرار گرفت.سعید ابراهیمی 
اظهار کرد: پروژه پژوهشــی »بررســی و ارائه 
راهکارهای مناسب جهت تعمیر و نگهداری انواع 
درزهای انبساطی پل های شهر اصفهان با رویکرد 
پیشگیرانه« در قالب یک کتاب منتشر شد.وی با 
بیان اینکه این کتاب توسط سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور جهت استفاده در سطح 
ملی برای شهرداری های سراســر کشور مورد 
استقبال قرار گرفت، ادامه داد: حوزه بهره بردار 
این پروژه پژوهشی، معاونت عمران شهری و 
مجری آن ابوطالبی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان است که به صورت »پروژه پژوهشی« 
توسط این معاونت انجام شــده است.معاون 
برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار 
اصفهان بــا بیــان اینکــه در کتــاب درزهای 
انبساط پل به منظور رسیدن به اهداف مد نظر، 
همچون آشنایی با انواع درزهای انبساط، چک 
لیست های بازرسی، استفاده از نوع درز انبساط 
بهینه تر در پل ها و مانند آن و دیگر موارد مطالبی 
ارائه شده است، خاطرنشــان کرد: پروژه ارائه 
راهکارهای تعمیر و نگهداری درزهای انبساطی، 
یکی از موضوعات پژوهشی اداره پژوهش بوده 
اســت که به همت عضو هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان و نظــارت و راهبــری معاونت عمران 
شهری انجام شــد و به صورت کتاب در اختیار 
مدیریت شــهری قرار گرفــت.وی اضافه کرد: 
درزهای انبساط، یکی از اجزای مهم پل ها است 
و در انواع مختلفی تولید می شود که از این درزها 
برای جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد و 
خرابی های ناشی از انبساط و انقباض پل بر اثر 
تغییرات دمای محیط پیرامون و عوامل طبیعی 
در درز پل ها استفاده می شود؛ بنابراین، هنگامی 
که این درزها عملکرد مناســبی نداشته باشد، 

منجر به بروز مشکالت بسیاری می شود .

عکس خبر  روز

اجرای عملیات هلی برن 
 شبانه در رزمایش اقتدار
 1401 نیروی زمینی ارتش

سخنگوی رزمایش اقتدار ۱4۰۱ نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی از آغاز عملیات هلی برن شبانه یا 
متحرک هوایی با حضور تیم های واکنش سریع ویژه 
تیپ ۶۵ با پرواز بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی 
رزمایش نصرآباد اصفهان خبــرداد. در این بخش از 
رزمایش واحدهای پیاده، زرهی، توپخانه، ایستگاه های 
سیار پهپاد و جنگ الکترونیک نیروی زمینی در منطقه 
عمومی نصرآباد اصفهان جهت اجرای رزمایش دو روزه 

مستقر شده و موضع عملیاتی گرفتند.

محمدحسینی خبر داد:

تدوین شناسنامه  برای محله های منطقه 11 اصفهان
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با اشاره به برنامه ریزی شهرداری در زمینه ارتقای کیفی محله های این منطقه، گفت: در این راستا با اولویت بندی محله های 
این منطقه و استفاده از ظرفیت تمام ذی نفعان و مشارکت شــهروندان با شناســایی وضعیت موجود هر محله در ابعاد مختلف، شناسنامه محله ها تدوین 
می شود.حسن محمدحسینی اظهار کرد: در ادامه روند توســعه برنامه محوری در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان، تدوین برنامه راهبردی عملیاتی ارتقای کیفی 
محله های این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به برنامه ریزی شهرداری در زمینه ارتقای کیفی محله های منطقه ۱۱، اضافه کرد: در این راستا با 
اولویت بندی محله های این منطقه و استفاده از ظرفیت تمام ذی نفعان و مشارکت شهروندان با شناسایی وضعیت موجود هر محله در ابعاد مختلف کالبدی، 
زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی، شناسنامه هر محله تدوین و سپس با رویکرد برنامه ریزی همگرا برای احصای نقاط ضعف، قوت، 
نیازسنجی و اولویت بندی آنها اقدام می شود.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از اولویت بندی محله های این منطقه، برای هدف گذاری 
و تعیین راهبردها و سیاست های اجرایی و تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقای کیفی محله، برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام می شود.

وی گفت: نتیجه این اقدامات در بودجه ساالنه شهرداری به صورت طرح های ارتقای کیفی محله ها تعریف و اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: 
عملیات احداث خیابان جانبازان واقع در منطقه ۱۳ 
شهرداری، با صرف اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال 
از اوایل مردادماه آغاز شــد که با تکمیل زیرســازی، 
روسازی و جدول کاری، آماده اجرای آسفالت است.

امیرعباس رحمتی اظهار کرد: پروژه احداث خیابان 
جانبازان واقــع در منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان با 
محوریت اصالح آسفالت و زیرســازی مسیر قدیم 
انجام شده است.وی افزود: سطح خیابان جانبازان 

حدود ۱۵ هزار مترمربع است که با توجه به زمان چهار 
ماهه قرارداد، عملیات اجرایی آن ظرف حدود دو ماه 
تکمیل و آماده می شــود.مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات احداث 
خیابان جانبازان واقع در منطقه ۱۳ شهرداری، با صرف 
اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال از اوایل مردادماه آغاز 
شد که با تکمیل زیرسازی، روسازی و جدول کاری، 
آماده اجرای آسفالت اســت.وی با اشاره به احداث 
دو پل ترافیکی روی کانال آب خیابان دکتر حسابی، 
گفت: پروژه پل های ترافیکی روی کانال آب خیابان 
دکتر حسابی واقع در منطقه چهار شهرداری اصفهان 
با محوریت کاهش ترافیک و دسترســی آسان تر و 
همچنین ساماندهی محور ناایمن قبلی احداث شده 

است.رحمتی با بیان اینکه ابعاد پل های احداث شده 
روی کانال آب خیابان دکتر حسابی ۸.۵ متر عرض و 
۲۲.۲ متر طول دارد، اضافه کرد: این پل ها طی حدود 
دو ماه تکمیل و آماده شد که با توجه به محل قرارگیری 
آنها، هدف از اجرای آن دسترســی آســان ساکنان 
محدوده خیابان دکتر حسابی، اصالح مسیر ترافیکی 
موجود و جلوگیری از حوادث رانندگی در خیابان های 
حاشیه کانال آب است.وی افزود: احداث این پل های 
بتنی با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال، پس از 
بسته شدن آب رودخانه زاینده رود و تخلیه آب کانال 
از اواخر خردادماه آغاز شــد و در حال حاضر عملیات 
اجرای سازه بتنی تکمیل شده است و در حال اجرای 

مسیر ورودی و خروجی به پل ها هستیم.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان مطرح کرد:

احداث خیابان جانبازان با ۷8 میلیارد ریال اعتبار

 مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور وزیر آموزش و پرورش در اصفهان برگزارشد

جشنواره  ای برای کشف نخبه ها

هشتمین جشنواره کشوری نوجوانان خوارزمی با رقابت 
۵۲۳ دانش آموز در ۹ رشته و معرفی برترین ها به کار خود 
پایان داد. مراسم اختتامیه این جشنواره روز پنجشنبه در اصفهان برگزارشد. 
استان اصفهان با ۱۸ نماینده دانش آموز دختر و پسر و احتساب رتبه های برتر 
استانی با محوریت هر ۹ رشته در این رقابت ها شرکت کرد. استاندار اصفهان 
در این مراسم گفت: مشابه جشنواره هایی نظیر جشنواره خوارزمی در سراسر 
دنیا با مأموریت ها و اهداف مختلف در حال برگزاری است.مرتضوی افزود: 
به طور کلی اهداف برگزاری جشنواره های علمی، تقویت روحیه پژوهش، 
نگاه کاربردی به علم، جمع کردن استعدادها پیرامون ظرفیت ها و کمک در 
راستای بارور شدن آنها و الگوســازی دانش آموزان است.استاندار استان 
اصفهان تصریح کرد: رویکرد فرایندی باید در چنین جشنواره هایی مد نظر 
قرار گیرد و اگر با رویکرد فرآیندی به برگزاری جشنواره ها نگاه کنیم، ماحصل 
این جشنواره ها برای تمدن کشــور باقی خواهد ماند و جشنواره ها سکویی 
برای شناسایی و تربیت سرباز برای نظام سلطه نخواهد شد.وی اضافه کرد: 
در نگاه فرآیندی باید توجه داشته باشــیم که قبل از برگزاری جشنواره ها، 
چگونه وسعت و دامنه استعدادیابی را در جنبه های مختلف فراهم کنیم و 
تعریف کردن ظرفیت هایی برای ارتباط شــرکت کنندگان در جشنواره ها با 
مؤلفه های هویتی خود، فراهم شود؛ اگر چنین شد و افراد وارد شده به این 
جشنواره ها با مؤلفه های فرهنگی و تمدنی ســرزمین خود ارتباطی عمیق 
برقرار کنند، نتیجه این می شود که شش هزار دانش آموز از یک استان مقابل 
دشمنی که قریب به 4۵ کشور دنیا پشتیبان آن بودند تا انقالب یک کشور را 
بهم بزند، می ایستند.استاندار استان اصفهان گفت: اگر ضمن شناسایی ها، 

استعدادیابی ها و ظرفیت سازی ها قبل، حین و پس از جشنواره، برنامه ریزی 
خوبی برای فرزندان این سرزمین تعریف نشود و ظرفیتی برقراری ارتباط 
فراهم نشود، نمی توان به همه اهداف و نتایج این جشنواره ها دل بست و 
تصور کنیم که به اهداف خود رســیده ایم.مرتضوی گفت: دانش آموزان با 
حضور در این جشنواره ها و ظرفیت های فراهم شده تبدیل به شاخصی در 
مجموعه های خود می شوند و الگو قرار می گیرند.وی تاکید کرد: باید مراقب 
باشیم رشد ما رشدی کاریکاتوری نباشد. رشد کاریکاتوری هنگامی اتفاق 

می افتد که صرفًا تک بعدی به مقوله تعالی تخصصی مهارتی نگاه کنیم. 

لزوم تجهیز 3۵0 اردوگاه و 680 پژوهش سرا در کشور
یوسف نوری در مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در اصفهان و تسلیت این ایام، اظهار کرد: این 
جشنواره به نام فردی است که حکیم یا همه چیزدان بود اما بیشتر در ریاضی با 
گرایش جبر معروف بود، سعید کاظمی آشتیانی معلمی بود که طبق گفته خود 
هرچه داشت از دوره معلمی بود و با تعهد به جایی رسید که در دنیا صاحب رده 
دوم سلول های بنیادی هستیم.وی خطاب به دانش آموزان، افزود: فضای 
کشور برای معرفی افراد به جهان، فضای بهتری است. عرصه برای کار هست 
اما سخت است و شما ابتدای راه قرار دارید. زایش، رویش و شروع ایده ها 
در دوره آموزش عمومی است نه دانشگاه و ما وظیفه داریم بستر مناسب را 
برای فرزندان کشور فراهم کنیم که در همین راستا بیش از ۳۵۰ اردوگاه و ۶۸۰ 
پژوهش سرا در کشور داریم که باید تجهیز شوند.وزیر آموزش و پرورش ادامه 
داد: مربیانی را باید آموزش دهیم تا زودتر سکوی استعدادیابی راه بیفتد تا 

همه فرزندان با استعداد کشور را بشناسیم و در زمینه ای که دارند فعال شوند؛ 
چراکه مسائل زیادی درون کشور برای حل شدن وجود دارد. اگر این اتفاق 
رقم بخورد و فرزندان به سمت تجاری سازی هدایت شوند و در جایگاه خود 
یعنی نیاز مملکت قرار گیرند، ما به نتیجه مثبتی خواهیم رسید.وی تاکید کرد: 
کافی است مسائل به فرزندان کشور منتقل و مشکالت برای آنها بازگو شود. 
اگر اعتماد به فرزندان باشد، درپی آن نابرابری ها کم می شود. تاکنون بیش از 
۱۰ آئین نامه برای حمایت از اقدامات دانش بنیان انجام شده است و در صف 
است تا مالکیت معنوی برای دانش آموزان ثبت و پشتیبانی از اقدامات آنها 
شود.وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: همچنین طرح تسهیلی برای ارتقای 
سطح تحصیلی این دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و بازار کار در دستور کار 
است و کمتر از یک ماه دیگر تصویب خواهد شد و شاهد خواهید بود که دولت 

بر این موضوع عالوه بر عدالت و مردمی سازی، جدی است.

رویکرد جشنواره خوارزمی توجه به مهارت است
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: رویکرد 
این جشنواره، توجه به مهارت است تا در راستای شعار سال بتوانیم رویکرد 
دانش بنیان و توسعه مقوله کارآفرینی را داشته باشم. یکی از مأموریت های 
آموزش و پرورش تربیت نیروی انســانی مولد خواهد بود و به دنبال این 

هستیم که در عرصه علمی و پژوهشی دانش آموزان را بیشتر مجهز کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: امید همه مســئوالن به نوجوانان است؛ نوجوانان و 
جوانانی که همیشه در عرصه های مختلف ارزش آفرینی داشتند و این ناشی 
از رویکرد و فرهنگ تربیتی ترسیم شده برای انقالب است. امیدواریم در این 
عرصه در کنار ساحت علمی بتوانیم در ساخت اعتقادی نیز خود را تقویت و 

در راستای هویت ملی نقش آفرینی کنیم.

توسعه علم؛ زمینه ساز تمدن اسالمی است

محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم در مراسم 
اختتامیه هشــتمین دوره جشــنواره نوجوان خوارزمی، اظهار کرد: استان 
اصفهان خواستگاه شهیدان گرانمایه، اندیشمندان مختلف، تمدن سازان 
و هنرآفرینان است، حدود شش هزار شهیدان این استان، دانش آموزان 
بودند و باعث شدند امنیت و آسایش، استقالل میهن اسالمی محقق شود 
و بتوانیم در سایه امنیت به مسائل مختلف بپردازیم.وی ادامه داد: یادواره 
این حماسه بزرگ و رویداد علمی، به نام یک اندیشمند فهیم و والیت مدار 
مرحوم »کاظمی آشتیانی« اســت که می تواند الگوی مناسبی برای قشر 
نوجوان باشــد. بهترین الگوهایی که می توانیم در دوره زندگی خود داشته 
باشیم این عزیزان هســتند؛ یکی از ویژگی های کاظمی آشتیانی کوشش 
ایشان در راستای رساندن ایده ها به علم نافع است و ما نیز باید در این راستا 
حرکت کنیم.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: تمدن نوین 
اسالمی محقق نمی شود مگر اینکه شروع آن از مدارس و جشنواره هایی 
نظیر خوارزمی و جابربن حیان باشد، هرکس علم دارد شأن و منزلت می یابد 
و کشوری که به علم، پژوهش و جشنواره های مشابه جشنواره خوارزمی، 
اهمیت دهد قدرتمند است و هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر آن را ندارد.
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

درست پنجاه و پنج سال پیش در چهاردهم شــهریور 1346 عابرانی که از سمت 
دروازه دولت به طرف چهارباغ پایین در حرکت بودند کارگرانی را مشــاهده کردند 
که در حال حفاری پیاده رو مقابل گاراژ و مسافرخانه گیتی نورد بودند. مسافرخانه 
ای متعلق به شــرکت گیتی نورد اصفهان به شــماره ثبت 462 که مستاجر آن به 
نام حسین کیوانداریان در تاریخ 11 /1345/11 از سازمان آب و فاضالب اصفهان 
درخواست انشعاب آب و فاضالب کرده بود و حاال کارگران این سازمان در حال نصب 
نخستین انشعاب فاضالب بودند تا از این پس زندگی مردم شهر تاریخی اصفهان 

دچار تحول اساسی شود.
هر چند نخستین انشعاب آب آبان ماه 1345 با حضور استاندار و دیگر مقامات شهر 
در خیابان سیدعلیخان اصفهان برای منزل حسین وکیل زاده نصب شده بود اما 
به دلیل آماده نبودن اگوی شهر، کار نصب نخستین انشعاب فاضالب 9 ماه دیگر 
به تاخیر افتاد؛ ضمن این که به دلیل جدید بودن این صنعت، هیچ کدام از کارگران 
سازمان تازه تاسیس آب و فاضالب اصفهان با چگونگی نصب انشعاب و سیفون 
فاضالب آشنایی نداشتند. به همین دلیل مهندس امیر سعید موسوی حجازی 
بنیانگذار و نخستین مدیرعامل ســازمان آب و فاضالب اصفهان، خودش دست 
به کار شد و به صورت آزمایشی، ســیفون فاضالب منزل استیجاری محل اسقرار 
سازمان در کوچه جنب ســینما چهارباغ را نصب کرد. طنز ماجرا این بود که در آن 
زمان هنوز لوله فاضالب به داخل کوچه نرفته بود اما مهندس حجازی دستور داد 

مقابل سازمان را حفاری کرده تا بتواند شیوه نصب انشعاب فاضالب را به کارگرانش 
آموزش دهد.

برای شهروندان اصفهانی که تا آن زمان به دلیل نفوذ پساب چاهک های فاضالب 
به داخل چاه های آب، گرفتار انواع بیماری های گوارشی بودند، بهره برداری از شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب، موهبت بزرگی به شمار می رفت؛ شهروندانی که برای 
دفع کرم آسکاریس و انواع انگل مجبور بودند به توصیه پزشکان، شربت تلخی را 

بخورند که عوام به آن »کار کن« می گفتند.
در دهه 1340 با افزایش جمعیت شهرنشــین از 250 به 425 هزار نفر و توســعه 
جغرافیایی شهر اصفهان، تعداد چاهک های فاضالب نیز افزایش یافت و رونق کار 
کناسان، کود کش ها و پیت کش ها دو چندان شد. عالوه بر این که ساالنه تعداد 
زیادی از مردم به ویژه کودکان در این چاهک ها ســقوط کــرده و جان می دادند، 
مشكل اصلی به نحوه خالي كردن چاه  ها توسط كناسان مربوط مي شد. قبل از آمدن 
پیت های فلزی چون امکان حمل فضوالت خانه ها به همان صورت تر و تازه به مزارع 
وجود نداشت، ناچار پس از خالي كردن چاه هاي فاضالب، مدتي محتويات آن را 
در كنار كوچه يا در محلي عمومي مثل ميدان محله، زير تابش نور آفتاب قرار داده 
تا خشك و فشرده شده، آنگاه با خاشاك و خاكستر مخلوط كرده، ورز مي دادند و 
سپس بر پشت االغ مي بردند. بعدها بشكه هاي فلزي سربسته یا پیت های حلبی 
شرکت نفت مورد اســتفاده قرار  گرفت تا این که در اوايل دهه 1340 ماشين هاي 
مكنده،كار بارگيري و انتقال فضوالت را قدري آســان كــرد اما کوچه های تنگ و 
معوج اصفهان اجازه تردد خودرو های مکنده را نیز نمی داد و همچنان شهروندان 
در طول روز شاهد رد بودار قافله پیت کش ها در ســطح معابر بودند. فرايندی که 
عالوه بر آلودگي شهر و گسترش امراض و بیماری ها، چهره شهر را در مقابل دیدگان 
جهانگردان و مقامات عالی رتبه خارجی که اینک پای شــان بیش از گذشــته به 

اصفهان باز شده بود تیره و تار می ساخت.
پس مسئوالن شهر دست به کار شده و با کمک و هدایت سازمان برنامه، نخستین 
گام ها برای ایجاد شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب را برداشتند. در ششم بهمن 
1338 در زمان اســتانداري »فرزانگان« و شــهرداري مهندس »ملكي« كارگاه 
لوله سازي و اگوي شــهر اصفهان در ابتدای خیابان مشتاق دوم )خیابان سلمان 
فارسی کنونی جنب باغ گل ها( افتتاح شد. این کارخانه را یک شرکت فرانسوی زیر 
نظر شهرداری اصفهان و با حمایت سازمان برنامه احداث کرد تا لوله های بتونی مورد 

نیاز اگوی شهر را طراحی و تولید کند.
یکسال و ســه ماه بعد در 25 فروردين 1340 كلنگ اگوي شهر اصفهان به وسيلة 
»حسین دها« اســتاندار وقت، در ميان هلهله و شــادي مردم و بزرگان شهر، در 

اطراف ميدان خواجو به زمين زده شد و »َجزني«، معاون امور اجتماعي سازمان 
برنامه، گزارش داد » ساختمان اگوي اصفهان در سه مرحله اجرا مي شود: مرحلة 
اول آن كه ساختمان لوله هاي بتوني است، از يك سال قبل شروع شده و تا كنون 
50 كيلومتر آن ساخته شده و 35 كيلومتر ديگر آن تا سه ماه ديگر ساخته خواهد 
شد. قسمت دوم نصب لوله هاســت كه از امروز به وسيلة  شركت زروان، پيمانكار 
مربوطه، آغاز مي گردد. قسمت سوم آن نصب دستگاه تصفيه است كه مقدمات 
آن تهيه شده است«. او گزارش داد: »جمع هزينة پروژه ساختمان اگو بيش از 170 
ميليون ريال است که نصف آن را سازمان برنامه و نصف ديگر را شهرداري اصفهان 

متقبل شده است.«
بالفاصله شــرکت »زروان« كار خود را با حفر كانال بزرگي در خيابان چهارباغ آغاز 
کرد و سپس ديگر خيابان هاي اصلي شهر را لوله گذاری نمود. این عملیات چنان با 
دقت و سرعت پیش می رفت که وقتی سازمان آب و فاضالب اصفهان کار خود را در 
سال 1345 آغاز کرد بیش از 84 کیلومتر لوله گذاری فاضالب در سطح خیابان های 
اصفهان انجام شده بود. در همین حین کار احداث تصفیه خانه فاضالب نیز در ضلع 
جنوبی زاینده رود و در ابتدای خیابان »داالن بهشت« که بعدها به خیابان آبشار دوم 
معروف شد توسط شرکت »نوکار« آغاز گردید. روزنامه اصفهان در دی ماه 1344 
چنین گزارش داد » … ساختمان سیفون فاضالب شــهر و منبع کارخانه تصفیه 
آن نیز به شرکت نوکار محول گردید و ساختمان های مزبور نیز از سال جاری آغاز 
شد. برای ساختمان سیفون فاضالب که بایستی از ساحل چپ زاینده رود به طرف 
ساحل راست برود و در داالن بهشت به فاصله 160 مترسر در بیاورد، با وجود زیادی 
آب در سال جاری، این عمل مهم نیز با کمال دقت و زحمت زیاد انجام شد و فقط 
مختصری باقی است که آن هم به زودی تمام خواهد شد. به وسیله سیفون مزبور 
است که طرفین لوله های فاضالب شهر در دو طرف رودخانه زاینده رود به یکدیگر 
متصل می شود و این قسمت مهم کار مجرای فاضالب نیز خاتمه پیدا می کند. محل 
تصفیه خانه فاضالب در طرف مشرق اصفهان در فاصله شش کیلومتری واقع است. 
زمین این قســمت یک تا دو متر خاک دارد و زیر آن یکپارچه سنگ است که باید 
حفر گردیده و استخر بسیار بزرگی به عمق 4 تا 15 متر در آنجا ساخته شود، که اکنون 
ساختمان آن رو به اتمام است و مشغول نصب ماشین آالت آن می باشند. به طوری 
که تحقیق کرده ایم، تا خاتمه این سال تمامی این قسمت ها پایان می یابد و … اگو 

قابل بهره برداری می شود.« )اصفهان، ش 1341، 12دی 1344(
البته پیش بینی های روزنامه با کمی تاخیر جنبه واقعیت به خود گرفت و تصفیه 
خانه فاضالب جنوب اصفهان در سال 1346 که نخســتین انشعاب فاضالب در 
اصفهان نصب شــد به بهره برداری رســید. این تصفیه خانه که هنوز در مدار بهره 

برداری قرار دارد و تا سال 1364 تنها تصفیه خانه فاضالب شهر اصفهان به شمار 
می رفت امروز به عنوان نخســتین و قدیمی ترین تصفیه خانه فاضالب کشور به 

شمار می رود.
از آن زمان تاکنون 3977 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در معابر شهر اصفهان 
اجرا گردیده و ســه تصفیه خانه فاضالب دیگر در سپاهان شــهر، شمال و شرق 
اصفهان احداث شده است به گونه ای که با تالش های انجام گرفته خوشبختانه 
امروز 90 درصد از جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش خدمات جمع آوری، دفع و 

تصفیه فاضالب قرار دارند.
در پایان باید گفت آنچه امروز نیاز جدی شبکه فاضالب شهر اصفهان با بیش از 60 
سال قدمت به شمار می رود بازسازی و نوسازی لوله های قدیمی و فرسوده است 
که خوشبختانه از حدود دو دهه پیش با بهره گیری از فناوری های نوین آغاز شده 
و به طور پیوسته ادامه دارد؛ هر چند که تکمیل آن نیازمند حمایت جدی مسئوالن 

استانی و ملی برای تامین اعتبارات الزم است.

   مهرداد خورسندی
   رییس گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان

61 سال از نصب نخستین انشعاب فاضالب در شهر اصفهان گذشت

6 دهه خاطره های آبی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

 تعیین تکلیف اراضی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان های برخوار 
و شاهین شهر و میمه

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: در ســفر مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن به شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار مسائل و 
مشکالت مرتبط با اراضی ملی رفع و مبحث تامین اراضی نهضت ملی مسکن 

این شهرستان ها تعیین تکلیف شد.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در معیت علیرضا 
فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از 
پروژه های طرح نهضت ملی مسکن و اراضی ملی شهرستان های شاهین شهر 

و میمه و دولت آباد بازدید بعمل آورد.  
در این سفر یک روزه در نشست های مشترک و دیدار با نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی، فرمانداران، شهرداران و دیگر مسئولین شهرستانی، مسائل و 
مشکالت، مباحث مرتبط با اسناد مالکیت، وضعیت احداث طرح نهضت ملی 
مسکن به لحاظ تک واحدی بودن در برخی شــهرها، واگذاری اراضی و ... در 
حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن مطرح و ضمن بررسی، به منظور 

سامان بخشی چابک به موضوعات، اتخاذ تصمیم شد.  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه در این سفر مصوبات 
مختلفی اخذ شد اظهار داشت: در طی بازدید از اراضی در نظر گرفته شده برای 
طرح نهضت ملی مسکن شهر وزوان و درخواست های موجود برای واگذاری 
اراضی به صورت تک واحدی و یا دو واحدی در این شهر، مقرر شد با توجه به 
اینکه بیش از 250 نفر از متقاضیان در شــهر وزوان حائز شرایط فعال هستند، 
با در نظر گرفتن شــرایط موجودی زمین و مالحظات شهرستان، در این رابطه 

بررسی و تصمیم گیری شود.  
وی افزود: مباحث مرتبط با اراضی تجاری راه و شهرسازی در شهر وزوان، اراضی 
با کاربری کارگاه مزاحم شهری و سهم 10 درصد شهرداری از دیگر مسائل حائز 

اهمیت این شهر بود که رسیدگی و تعیین تکلیف شد.  
قاری قرآن اذعان داشت: در جلسه ای که در محل شهرداری میمه تشکیل شد 
در رابطه با واگذاری اراضی طرح نهضت ملی مســکن این شهر، ورود خیرین 
مسکن ساز برای تولید انبوه مســکن، مزایده اراضی، مباحث فی مابین راه و 

شهرسازی و شهرداری اتخاذ تصمیم شد.  
وی ادامه داد: در جریان بازدید از سایت مســکن مهر شاهین شهر، مباحث 
اعتباری ساخت کالنتری، مسجد و مدرسه در حضور مدیرعامل سازمان ملی 
زمین و مسکن پیگیری شد که به لطف خدا مصوباتی برای رفع این مسائل و 

تعیین تکلیف مباحث اعتباری این پروژه ها اخذ شد.  

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

 انجام تشریفات گمرکی موکب های اربعین به صورت شبانه روزی
 و خارج از اماکن گمرکی

دکتر رسول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشت  : 
کارکنان گمرکات استان اصفهان در شهرهای اصفهان ، کاشان ،نایین و حتی بنا 
به درخواست موکب داران در محل بارگیری موکب ها اربعین  تشریفات گمرکی ، 
ارزیابی و پلمپ محوله های ارسالی را  حتی خارج از ساعات اداری، ایام تعطیل 
و تا پاسی از شب، هم در اماکن گمرکی و هم خارج از اماکن گمرکی در کمترین 

زمان ممکن انجام داده اند. 
وی اظهار داشت :تشریفات رویه های گمرکی صادرات قطعی اقالم مصرفی و 

غیرمصرفی مورد نیاز موکب ها و خروج موقت حاملها و همچنین سواری ها انجام 
پذیرفته است و تصریح کرد : جهت رفاه حال  موکب داران ، رانندگان و مراجعین 
اعزامی به کربالی معلی جهت برگزاری مراسم اربعین ، سالن اجتماعات گمرکات 
استان اصفهان با تجهیزات کامل رایانه ای و سرمایشی همراه با پذیرایی به فضای 

اداری موجود اضافه گردید.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد : تعداد 149 موکب در 

منااستان اصفهان وجود دارد.
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