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قیمت: 3000 تومان

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 
احیای تاالب گاوخونی در گرو حمایت وزارت نیرو و محیط زیست است؛

اصفهان؛ استاِن معیِن چشم انتظاِر کمک!

1400 بسته مهر تحصیلی 
بین دانش آموزان نیازمند 

اصفهان توزیع می شود

پیش بینی افزایش 
جمعیت سالمندان 
 ایران به 1۹ میلیون

 تا 1420 

تولید ۹0 میلیون متر 
 مکعب فرش ماشینی

 در منطقه کاشان

رنا
 ای

س:
عک

کافه گالری؛ ایده مدیرکل 
برای طبقه دوم میدان 

نقش جهان

فکر بکر آقای 
مدیرکل!

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان مطرح کرد:

ثبت ساالنه 100 
وقف جدید در 

اصفهان
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اختصاص بودجه مشخص 
برای توسعه شهر خالق اصفهان

بیش از 200 طرح ورزشی نیمه 
تمام در استان  وجود دارد

 ُمهر بی ِمهری بر هنر اصفهان 
 قالب تراشی قلمکاری، هنری که رو به فراموشی است؛ 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
بهارستان و فوالدشهر در صدر بیشترین 
متقاضیان نهضت ملی مسکن

7

شهردار اصفهان خبرداد:

احداث ایستگاه های مترو 
با جدیدترین تکنولوژی ها

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

حفظ آب حفظ زندگی است
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کیم جونگ اون: 

اتحاد ما با چین شکست ناپذیر است
ایسنا نوشت: رهبر کره شــمالی در نامه ای به رییس جمهری چین به مناسبت هفتادوسومین سالگرد 
تاســیس جمهوری خلق چین، روابط میان پیونگ یانگ و پکن را یک »دوســتی شکســت ناپذیر« 
توصیف کرد.به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی همچنین در این نامه بر 
توسعه مضاعف روابط دوجانبه تاکید و از پکن اعالم حمایت کرد.»اون« در این نامه به شی جینپینگ، 
رییس جمهوری چین گفت: حزب، دولت و مردم ما در کره شمالی به صورت بی چون و چرا از تالش های 
حزب حاکم چین برای دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود و پس گرفتن تایوان حمایت می کنند.

وی افزود: امروز این دو حزب به طور مداوم و پیوسته تاریخ دوستی و اتحاد شکست ناپذیر را می نویسند. 
 

لوکاشنکو: 

اتحاد بالروس و روسیه از ناتو قوی تر است
به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر لوکاشــنکو، رییس جمهوری بالروس گفت: نباید ما را به تهاجم 
مشترک متهم کنید. ما در کنار روسیه بوده ایم، هســتیم و خواهیم بود. اتحاد ما با روسیه از بلوک ناتو 
قوی تر است. چه انتظار دیگری دارید؟ با این وجود، می گوییم که در اوکراین نخواهیم جنگید. بگذارید 
به صورت صلح آمیز همکاری داشــته باشــیم.وی با بیان اینکه اوکراین نمی تواند بالروس را به هیچ 
چیزی متهم کند، گفت: ما مناقشه ای با اوکراین آغاز نکرده ایم، آن ها خودشان آسمان شان را به روی 
هواپیماهای ما بسته و به همراه کشــورهای غربی و آمریکا، ما را محاصره اقتصادی کردند.بالروس 
همواره وظایف خود را در قبال روسیه انجام داده، اما در مناقشه مسلحانه در اوکراین شرکت نکرده است.

رییس جمهوری بالروس مدعی شد که بالروس تمام تالش خود را می کند تا این مناقشه را متوقف کند، 
اما »بعضی ها به این خونریزی نیاز دارند«.

 
بایدن: 

 از روسیه نمی ترسیم
رییس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در سخنانی گفت تهدیدات رییس جمهور روسیه، آمریکایی ها را 
مرعوب نمی کند.وی در ادامه سخنانش تاکید کرد که آمریکا آماده دفاع از همه متحدان خود در ناتو 
است.رییس جمهور آمریکا اضافه کرد: »اتفاقی که برای خطوط گاز نورد استریم در دریای بالتیک 
افتاد، اقدام عمدی خرابکارانه بوده و آمریکا تجهیزاتی را برای کمک به تحقیقات ارسال کرده است«.

بایدن گفت: »به پوتین می گویم که حرف های من را اشتباه متوجه نشود، ایاالت متحده آماده دفاع 
از هر وجب خاک متحدان خود است و بر آن تاکید می کنم«.از سوی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا 
روز جمعه در پی اقدام والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در امضای اسناد الحاق رسمی چهار 
منطقه اوکراین به خاک کشورش، صدها  فرد و شرکت مرتبط با روسیه را از جمله در بخش مجتمع 

صنعتی-نظامی و اعضای پارلمان این کشور هدف تحریم قرار داد.
 

تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه
در پی الحاق ۴ منطقه از اوکراین به روســیه، آمریکا تحریم های جدیدی را علیه مسکو وضع کرد.

وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه روسیه به سبب الحاق غیرقانونی 
بخش هایی از اوکراین به خاک روســیه خبر داد.وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا اعالم کردند: 
این تحریم ها شامل مقامات سیاسی و ســران نظامی روســیه و بالروس می شود. تحریم های 
جدید تامین کنندگان بین المللی را هدف قرار می دهد که از صنایع نظامی روسیه حمایت می کنند. 
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد: تحریم ها شامل رییس بانک مرکزی روسیه، معاون 

وی و بستگان اعضای شورای امنیت ملی روسیه می شود.

 جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

خبری از حضور ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه نیست

امیر دریادار حمزه علی کاویانی گفت:در منطقه دریایی ما خبری از ناو 
هواپیمابر، ناو بالگردبر آمریکایی نیســت و این امر نشانه اقتدار ما در 
دریاســت.امیر دریادار حمزه علی کاویانی، جانشین فرمانده نیروی 
دریایی ارتش اظهار کرد: یکی از موضوعات که در نیروی دریای ارتش 
جمهوری اسالمی به آن توجه می شود بحث توسعه دیپلماسی دریایی 
است. خاصیت دریا این اســت که به نقاط مختلف جهان ارتباط دارد، 
بنابراین افسران ما در نیروی دریایی ارتش به نوعی دیپلمات هستند 
و دیدار های مختلفی در راستای توسعه دیپلماسی دفاعی و دریایی با 
کشور های مختلف صورت می گیرد.وی ادامه داد: سازمان و تجهیزات 
نیروی دریایی راهبردی ارتش بر مبنای نیاز عملیاتی است و به اندازه ای 
که بتوانیم جواب دندان شکنی به تهاجمات دشمن بدهیم هم اکنون 
این امکانات در اختیار اســت.امیر دریادار کاویانی عنوان کرد: نیروی 
دریایی ارتش هرگونه تهدیدی را از دور دست رصد می کند و مطابق آن 
پاسخ قاطع و خورد کننده ای می دهد.وی با بیان اینکه در راستای حفظ 
و حراســت از منافع ملت ایران در دریای شمال و جنوب کشور حضور 
داریم، بیان داشت: امروز توان ســاخت تجهیزات مورد نیاز نیرو های 
دریایی با استفاده از توانمندی نخبگان، دانشمندان و صنعتگران را داریم 
و همه تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی ارتش در داخل کشور ساخته 

می شود.جانشین فرماندهی نیروی دریایی راهبردی ارتش تصریح 
کرد: نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب 
با نیاز منافع کشور اقدامات الزم را انجام می دهد.امیر دریادار کاویانی 
عنوان کرد: دزدان دریایی یکی از حربه های آمریکایی ها برای حضور 
در شمال اقیانوس هند بود که ۳۰ درصد اقتصاد دنیا در این منطقه قرار 
دارد و ما با بحث دزدان دریایی مبارزه سرســختی داریم.وی گفت: از 
سواحل چابهار تا کانال سوئز ۳ هزار کیلومتر را تحت اشراف اطالعاتی 
داریم و در مناطق دریایی و در هر کجا نیاز باشــد حضور جدی داریم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نشانه هایی از تضعیف 
آمریکایی ها در منطقه بیان داشت: در حال حاضر در  منطقه دریایی ما 
خبری از ناو هواپیمابر، ناو بالگردبر و شــناور های تاثیرگذار آمریکایی 
نیست و این امر نشانه تضعیف آمریکا و همچنین اقتدار ما در دریاست.

امیر دریادار کاویانی همچنین با اشاره به حضور ناوشکن های نیروی 
دریایی ارتش در دریای سرخ بیان داشت: ناوشکن های نیروی دریایی 
ارتش در این منطقه که از مبادی ورودی و خروجی رژیم اشغالگر قدس 
است به صورت مستمر رصد اطالعاتی دارد و ماموریت های خود را در 
این مناطق انجام می دهد که این امر نیز نشان دهنده قدرت و اقتدار 

ارتش است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: نه تنها در حرف 
بلکه در عمــل هم ما چندین تحریــم ضد نهاد های 
ایرانی وضع کرده ایم، ازجملــه اینکه ما همچنان به 
دنبال اهدافی برای وضع تحریم های بیشتر هستیم.

جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
موضعی مداخله جویانه از طرف کشــور ی که بزرگ 
ترین ناقض حقوق ملت ها در جهان است، درخصوص 
فوت خانم مهســا امینی در ایران از فرصت به دست 
آمده گفت وگو با خبرنگاران، سوء استفاده و تالش 
کرد خود را حامی مردم ایران نشان دهد و به لفاظی و 
استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر روی آورد.مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید بدون کوچک ترین اشاره ای به 
سرکوب و اقدامات بی رحمانه پلیس آمریکا نسبت 
به شــهروندان به ویژه زنان این کشور و پرداختن به 
وضعیت اسف بار حقوق بشر در کشور خود، مدعی شد 

که در کنار کسانی است که در ایران در خیابان حضور 
دارند. سالیوان گفت: نه تنها در حرف بلکه در عمل هم 
ما چندین تحریم ضد نهاد های ایرانی وضع کرده ایم 
ازجمله اینکه ما همچنان به دنبال اهدافی برای وضع 
تحریم ها در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر هستیم.

گفتنی است؛ وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 
هفتم مهــر در بیانیه ای نام ۱۰ شــرکت و یک فروند 
کشتی را به علت ارائه تسهیالت برای صادرات نفت 
ایران به دیگر کشــور ها در فهرست تحریم های ضد 
ایرانی خود قــرار داد.پیش از ایــن، وزارت بازرگانی 
آمریکا نیز اخیرا سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ 
متعلق به شرکت های هواپیمایی ایران را که به روسیه 
خدمات باری ارائه می کنند، در فهرست سیاه مربوط 
به هواپیما های ناقض قوانین کنترل صادرات ایاالت 
متحده قرار داده اســت. وزارت خزانه داری آمریکا 

روز جمعه ۱۹ شــهریورماه هم با صــدور بیانیه ای از 
اعمال تحریم هایــی علیه وزیــر و وزارت اطالعات 
جمهوری اســالمی ایران خبر داد و علت اعمال این 
تحریم را »کمک به حمله ســایبری« ادعایی علیه 
آلبانی عنوان کرد.مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
ادامه این کنفرانس خبری بدون هیچ سند و مدرکی 
مدعی ارسال پهپاد و تسلیحات نقطه زن از ایران به 
روسیه شــد و گفت: ما همچنین تحریم هایی را در 
این رابطه وضع کرده ایم. ما به دنبال آن هستیم که 
ظرفیت های ایران را برای تولید و سپس فروش این 

گونه سیستم ها به روسیه کاهش دهیم.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: 

به دنبال تحریم بیشتر ایران هستیم

وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای در واکنش به حمالت اخیر ایران به تروریست های مستقر در اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که ریاض حمالت ایران به اقلیم 
کردستان را به شدت محکوم می کند.به گزارش ایسنا ، در این بیانیه آمده است که عربستان تمام تعرض ها به عراق که تهدیدی برای  امنیت و ثبات این کشور است 
را محکوم می کند.عربستان همچنین با طرح این ادعا که اقدامات ایران در تضاد با قوانین و عرف بین المللی است از جامعه بین المللی خواست که با آن ها مقابله 
کند.بر اساس این گزارش روابط عمومی نیروی زمینی سپاه اخیرا در اطالعیه ای از آغاز عملیات یگان های قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( این نیرو برای انهدام مواضع 
گروهک های تروریستی و ضد ایرانی وابسته به استکبار جهانی در اقلیم شمال عراق که در روزهای اخیر با عبور از مرزهای جمهوری اسالمی ایران در شمال غرب کشور 
برخی پایگاه های مرزی کشورمان را مورد حمله قرار داده اند، خبر داد . در این اطالعیه آمده است: در پی تعرضات روزهای گذشته عوامل گروهک های تروریستی و 
ضد انقالب وابسته به استکبار جهانی و النه کرده در اقلیم شمال عراق مبنی بر عبور از مرزهای جمهوری اسالمی ایران و مورد حمله قرار دادن برخی پایگاه های مرزی 

کشورمان که با پاسخ قاطع رزمندگان اسالم همراه و با برجا گذاردن تلفات ، منجر به فرار تروریست های مهاجم شده است.

خبر روزواکنش عربستان به حمالت ایران به مواضع تروریست ها در کردستان عراق

وز عکس ر

لحظه امضای سند 
 الحاق چهار منطقه

 از اوکراین به روسیه
»والدیمیــر پوتیــن« رییــس 
جمهور روســیه، به همراه ســران 
خودخوانــده  جمهوری هــای 
دونتسک، لوهانســک، خرسون 
و زاپروژیــا، طــی مراســمی در 
کاخ کرملین، ســند پیوســتن به 

فدراسیون روسیه را امضا کردند.

روزنامه اصولگرا:

  بدحجاِب طرفدار نظام که در راهپیمایی شرکت می کند
 با بقیه بدحجاب ها فرق دارد

روزنامه جوان نوشت: معموال پس از هر راهپیمایی ملی یا انتخابات سراسری، تصاویری منتشر می شود 
که حاکی از حضور افرادی است که ظاهر و پوشش آن ها با عموم متشرعین متفاوت است و همین امر 
بهانه ای در اختیار برخی قرار می دهد تا مدعی شوند که حکومت در مقابل پوشش این ها و سایر افرادی 
شبیه به این ها در مقاطع غیرانتخابات و راهپیمایی، استاندارد دوگانه دارد و می پرسند چرا در اوقات دیگر 
همین افراد با برخورد گشت ارشاد مواجه می شوند و در اینجا برعکس تجلیل هم می شوند؟ برای بررسی 
این ادعا و پاسخ منطقی به آن باید نخست ببینیم حجاب از نظر قانونی چیست و در حال حاضر گشت های 
پلیس امنیت اخالقی چگونه این قانون را اجرا می کنند. بر اساس قانون مجازات اسالمی، رعایت نکردن 
حجاب شرعی جرم انگاری شده است و کسی که حداقل آشنایی با شریعت داشته باشد، می داند آنچه در 
فقه به عنوان حجاب زنان تلقی شده با نوع پوشش تعدادی از بانوان جامعه ما -که کم هم نیستند- فاصله 
زیادی دارد. اما بیشــتر این خانم ها همه روزه به خیابان می آیند و تعداد بسیار کمی از کل این خانم ها با 
اعمال قانون از سوی گشت امنیت اخالقی – یا آن گونه که معروف است، گشت ارشاد- مواجه می شوند؛ اما 
در مقابل آن خانمی که در راهپیمایی ملی شرکت می کند و با رای خود در انتخابات عالقه اش را به میهنش 
نشان می دهد، در واقع نشــان می دهد که به هنجارها و ارزش های عمومی این جامعه عالقه منداست و 

حتی اگر در عمل با برخی از آن ها موافق نباشد، به دنبال برهم زدن آن ها و مبارزه با این هنجارها نیست.
 

تجدیدنظر در  روش اجرای قانون، کی محقق می شود؟
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور نوشت: با آقای 
رییس  جمهور هم عقیده هستیم که »اعتراض هیچ اشکالی ندارد، اما باید جلوی اغتشاش را گرفت« ولی 
سوال این است که مردم چگونه اعتراضات خود را مطرح کنند که عده ای از اقدام آنها سوء استفاده نکرده و 
آن را به اغتشاش تبدیل نکنند؟شاید بتوان پاسخ این سوال را از سخنان خود شما آقای رییس جمهور در 
همین گفتار تلویزیونی به دست آورد، آنجا که گفته اید: »نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون را محدود 
کرد. چه اشکالی دارد برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض، مرکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت وگو، 
نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکالت؟«اکنون سوال این است که این تجدید نظر در روش 
اجرای قانون، چه وقت محقق خواهد شد؟ و این مرکز مورد نظر آقای رییس  جمهور برای گفت وگو، نقد و 
حتی اعتراض کجا خواهد بود و از چه زمانی معترضان می توانند در آنجا جمع شوند و مطالبات خود را مطرح 
کنند؟مشکل اساسی این است که عده ای خاص، سال ها و بلکه دهه هاست که هر وقت اراده کنند، در هر 
مکانی که بخواهند و هرگونه که مایل باشند، راهپیمایی می کنند، تجمع می کنند، شعار می دهند و هر کاری 
که مایل باشند انجام می دهند بدون آنکه مجوزی داشته باشند و البته بدون آنکه پیگرد قانونی شوند. در 
مقابل، عده ای برای دریافت مجوز راهپیمایی یا تجمع، با در بسته مواجه می شوند و اگر ناچار شوند مطالبات 
خود را به شکلی مطرح کنند، گرفتار فرصت طلبانی می شوند که اعتراض آنها را به اغتشاش تبدیل می کنند.

 
منبع آگاه امنیتی اعالم کرد :

هالکت »عبدالمجید ریگی« و »یاسر شه بخش« 
همشهری نوشت:  یک منبع آگاه امنیتی کشته شدن دو عضو گروهک تروریستی جیش الظلم در حادثه 
تروریستی خیابان رازی را تایید کرد. عبدالمجید ریگی و یاسر شه، بخش دو عضو گروهک تجزیه طلب 
جیش الظلم در زاهدان توسط نیروهای نظامی ایران کشته شــدند. روابط عمومی سپاه سلمان استان 
سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه در اطالعیه ای از دســتگیری تعدادی از عامالن حادثه تروریستی 
اخیر خبر داد و اعالم کرد: پاسخ قاطع به مزدوران  خواهیم داد. کانال های وابسته به گروهک تروریستی 
جیش الظلم ظهر جمعه و پس از آغاز درگیری ها مسؤلیت حمله به کالنتری ۱۶ زاهدان را بر عهده گرفتند.

گیشه

سخنگوی وزارت خارجه چین: 

آمریکا کارهای سودمند 
 بیشتری برای احیای
 برجام انجام دهد

ســخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی 
خبری تحریم های اعمالــی اخیر آمریکا علیه 
ایران را محکــوم کرد.مائو نینگ، ســخنگوی 
وزارت خارجه چین  در کنفرانس خبری هفتگی 
خود در رابطه با تحریم هــای غیرقانونی اخیر 
آمریکا علیه ایران گفت: چین همیشــه به طور 
قاطع مخالف تحریم های یک جانبه غیرقانونی 
و غیرقابل توجیه آمریکا بوده اســت. جامعه 
بین المللی-ازجملــه چیــن- همکاری های 
عادی در چارچوب قوانین بین المللی با ایران را 
داشته است.وی افزود: این مسئله ای منطقی 
و قانونی است که به هیچ طرف سومی آسیب 
نمی رساند و الیق است که به آن احترام گذاشته 
شده و از آن حفاظت شود. طرف آمریکایی باید 
از عمل اشتباه اتکا به تحریم ها بر سر هر پیچ و 
خمی دست بکشد و کارهای بیشتری که برای 
مذاکرات جهت ازسرگیری پای بندی به برجام 
سودمند اســت، انجام دهد.وزارت خزانه داری 
آمریکا روز پنجشــنبه )۷ مهر ۱۴۰۱( از اعمال 
تحریم علیه شرکت های واقع در چین و امارات 
خبر داد که متهم به دســت داشتن در صادرات 
نفت ایران هستند.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که برای جلوگیری 
از فرار از تحریم ها توســط ایــران، خزانه داری 
آمریکا دو شــرکت حمل ونقل و انبــار ژانگو و 
کشتی رانی دبلیو اس واقع در چین را به لیست 
تحریم های خود اضافه کرده اســت.در بیانیه 
وزارت خزانه داری آمریکا آمــده که این اقدام، 
شــرکت های دالل و صوری ایــران در امارات، 
هنگ کنگ و هند را نیز هدف قرار داده اســت.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود آورده: در 
زمانی که ایران درحال تسریع برنامه هسته ای 
خود است، ما به تسریع اعمال تحریم ها علیه 
نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران که ذیل 
برجام برداشته شده بودند، ادامه می دهیم.وی 
ادامه داد: این اقدامات با هدف محدود کردن 
شدید صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی 

به طور منظم ادامه خواهند یافت.

بین الملل

 عضو کمیسیون عمران مجلس: 

باید در کشور بستر اعتراض فراهم شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: ما معتقد 
هستیم که باید در کشور بستر اعتراض فراهم شــود و مردم در چهارچوب 
قانون بتوانند نظرات موافق و مخالف خود را در خصوص روش های اجرایی 
و مســائل مطرح کنند؛ اما مطالبه مردمی با اغتشاش تفاوت دارد.مجتبی 
یوسفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به صحبت های اخیر رییس جمهور 
با مردم و ضرورت ایجاد بســتر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی در 
چهارچوب قانون، بیان کرد: این روزها شاهد هستیم کشورهایی نظیر آمریکا، 
انگلیس و فرانسه نگران آزادی بیان در ایران شده اند. هیچ کس در جمهوری 
اسالمی مخالف ابراز عقیده و اعالم نظر صنوف و اقشار مختلف و همه کسانی 
که ممکن است نظر مخالفی نســبت به کارکرد برخی از دستگاه ها داشته 
باشند، نیست.وی در ادامه اظهار کرد: نظام اسالمی همواره در مقابل نظرات 
مخالف نیز نجابت نشان داده و در کنار مردم ایستاده؛ اما چند نکته جالب 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. فقط در هفت سال گذشته ۳۰۰ زن توسط 
پلیس آمریکا کشته شده اند که ۱۲۵ تن از آنها ظرف یک سال گذشته بوده 
هیچ کسی هم اعتراضی نکرده است. در انتخاباتی که حدود دو سال پیش 
برگزار شد و بایدن و ترامپ به رقابت پرداختند، حساب توئیتری رییس جمهور 
مستقر به دلیل اینکه مردم را به اغتشاش دعوت کرده بود، بسته شد. بعد از 
آن هم به دلیل دعوت مردم به شورش بازخواست شد.نماینده مردم اهواز 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در بحث اعتراضات سه اصل وجود 
دارد.  نحوه اعتراض، مکان اعتراض و شــکل اعتراض. اینکه مردم چگونه 
اعتراض خود را مطرح کنند و ساختارشکنانه نباشد. از سوی دیگر به اموال 
عمومی نیز خسارتی وارد نشود. این قوانین درخصوص برگزاری اعتراضات در 
آمریکا هم صدق می کند. بریدن گلوی سرباز نیروی انتظامی یا آتش زدن آنها 
و یا برداشتن چادر از سر ناموس مردم یا از بین بردن اموال عمومی به هیچ 
وجه قابل قبول نیســت. تهیه یک آمبوالنس حداقل ۱۰ میلیارد برای کشور 
هزینه دارد. برخی از افراد یا سلبریتی ها که ادعا می کنند که به جای اربعین 
یا مکه برای خرید آمبوالنس هزینه کنید امروز چرا سردمدار اغتشاش شده 
اند؟وی در ادامه تاکید کرد: برخی از سلبریتی ها و یا فوتبالیست ها که امروز 
سردمدار اغتشاش شده اند خودشان اگر راست می گویند فرزندان خود را 
به اغتشاشات بفرستند تا متوجه شوند فرق اغتشاش با اعتراض مسالمت 
آمیز  چیست. چرا بچه ها و جوان های مردم را به اغتشاش دعوت می کنند؟ 
این عزیزان نیز مانند بچه های ما هستند. اگر هم اعتراضی دارند باید شنیده 
شود.وی افزود: ما معتقد هستیم که باید در کشــور بستر اعتراض فراهم 
شــود و مردم در چهارچوب قانون بتوانند نظرات موافق و مخالف خود را در 
خصوص مسائل مختلف مطرح کنند؛ اما مطالبه مردم با اغتشاش تفاوت 
دارد. افرادی که مردم را ترغیب می کنند که  اموال عمومی که ریال به ریال آن 
از جیب مردم تامین شده است را به آتش بکشند، آدرس خانه ها و ماشین 

ها میلیاردی خود را بدهند.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

 بهارستان و فوالدشهر در صدر بیشترین متقاضیان
 نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: از ثبت نام های انجام شده برای طرح نهضت ملی 
مسکن در کل استان نزدیک به ۵۰ درصد و بیشتر مربوط به شهرهای جدید بهارستان و فوالدشهر 
است.علیرضا قاری قرآن در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن در اصفهان، اظهار کرد: بیش از ۴۲۲ هزار نفر در استان اصفهان برای این طرح ثبت نام کردند 

که در پهنه استان ۴۰۲ هزار نفر با توجه به استعالم های مختلف تعیین تکلیف شده اند.
وی ادامه داد: از این تعداد بیش از ۱۳۴ هزار نفر حائز شرایط بوده و تاکنون ۱۲۴ هزار نفر، افراد موثر 
واجد شرایط هســتند که می توان به پروژه ها معرفی کرد. از این تعداد، افتتاح حساب ۳۲ هزار نفر 
در بانک مسکن انجام شده و در تالش هستیم از توان بقیه بانک ها در این خصوص استفاده کنیم، 
همچنین از افتتاح حساب های انجام شــده بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر به پروژه ها معرفی شدند و 

بقیه نیز در دست اقدام است.  
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، از ثبت نام های انجام شده در کل استان نزدیک 
به ۵۰ درصد بیشتر مربوط به شهرهای جدید بهارستان و فوالدشهر اســت و در شهرهای باال و زیر 
۱۰۰ هزار نفر نیز شاهین شهر از لحاظ تعداد رتبه یک را دارد و شهرهای کاشان و شهرضا در رتبه های 

بعدی قرار دارند. 
وی درباره مبحث تامین زمین و اقدامات به عمل آمده، توضیــح داد: تاکنون ۹۱ هزار معادل واحد 
تامین زمین شده است که متناظر با خواسته ها نیست، به طور مثال در شهری به زمین مازاد نیاز است 
و در شهری دیگر زمین مازاد بر نیاز وجود دارد که براساس آن با توجه به جلسات کارشناسی برگزار 

شده برای رفع مشکالت زمین بررسی دقیق انجام و الگویی برای آن تعیین شد.  
قاری قرآن با اشاره به تصویب الگوی تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان، 
گفت: مطابق با این الگو و با توجه به اینکه در هر هکتار ۲۵ خانوار ســاکن می شــود، در صورتی که 
قرار است در آن شهر اراضی به صورت تک واحدی واگذار شود تعداد متقاضیان موثر بر ۲۵ تقسیم 
می شود در جاهایی که واگذاری دو طبقه باشد این عدد بر ۵۰ تقسیم شده و به این ترتیب برای سه 
طبقه بر ۷۵ و چهار طبقه به باال بر ۱۰۰ تقسیم می شود.وی با بیان اینکه با توجه به جلسات کارشناسی 
و در نظرگرفتن مباحثی همچون توســعه در سال های آینده، تعهدات، ســهم شهرداری و ... نهایتا 
جمع بندی انجام و برای این فرمول به ضریب دو رســیدیم، اظهار کرد: به طور مثال در شــهری که 
واگذاری به صورت تک واحدی اســت، تعداد متقاضیان موثر بر ۲۵ تقسیم و بر دو ضرب می شود. 
براین اساس زمین مورد نیاز به دست می آید و سپس اراضی تامین شــده در آن شهر را از عدد به 

دست آمده کسر کرده و به این ترتیب میزان الحاق مورد نیاز مشخص می شود.

قالب تراشی قلمکاری، هنری که رو به فراموشی است؛

ُمهر بی ِمهری بر هنر اصفهان

قالب تراشی یکی از صنایع دستی اصفهان  معصومه اکبری
محسوب می شــود  که به دلیل ماشینی 
شدن این هنر و نداشتن بازار فروش در خطر فراموشی است.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اصفهان را در کنار زاینده رود و میراث تاریخی 
اش به هنر مردمانی می شناسند که سال هاست با سرانگشتان ماهر و 
ذهن خالق خود چــوب و فلز و را به صنایع دســتی تبدیــل و به عنوان 
رهاورد هایی از نصف جهان عرضه کرده اند.از جمله این صنایع دســتی 
پارچه های خوش نقش و نگار قلمکار اســت که تهیه قالب های آن هم 
هنری قدیمی به شمار می رود. هنری یادگار از دوران صفویه که امروز رو 

به فراموشی است، اما هنوز می توان از آن نشانی گرفت.

قالب تراشی، هنر استادان صبور و دقیق
اگر به محله دردشت اصفهان سری بزنید، نزدیک منار سلطان بخت آغا 
و خانه تاریخی جواهری، سرای رضا صراف را می بینید. در طبقه فوقانی 
این سرا کارگاه کوچک قالب قلمکارسازی استاد صالحیان است؛ جایی 
که با دقت و حوصله، قالب هایی درست شده از چوب گالبی و برای نقش 
بستن بر پارچه های قلمکار خلق می شود.استاد چوب ها را به اندازه قالب 
مورد نظر برش می دهد، گاه چند تکه چوب را به هم متصل می کند تا به 
اندازه قالب در آید و سه ساعت به همین حالت می گذارد تا خشک شود، 

سپس روی سطح چوب را با پیه داغ می پوشاند تا نرم شود و چوب را با 
رنده، صاف می کند، بعد از آن بــرای اینکه طرح روی کاغذ به روی قالب 
منتقل شود، روی چوب، کتیرا و زاج سیاه می کشد.حاال به مرحله عکس 
برگردان رسیده ایم، کاغذ را از قسمت طرح دار روی قالب قرار می دهد، 
ســپس روی خطوط طرح روی چوب را با خودنویس پر رنگ و مراحل 
ابزار زنی طرح اولیه یعنی تراشــیدن قالب را طی می کند، به این ترتیب 
که ابتدا با اشکنه زنی طرح اولیه را ایجاد و نقش را از زمینه جدا می کند، 
در مرحله ته شکنی اضافه های زمینه قالب را با قلم و چکش بر می دارد 
و زمینه را خالی می کند تا نقش بر جسته شود و سپس دو تا سه مرحله 
نقش بر زدن انجام می شــود و اضافه های کناره نقش ها را بر می دارد تا 
نقوش کامال بر جسته شود.اســتاد از هر قالب چهار عدد تهیه می کند و 
در آخر رنگ گذاری می کند، یعنی هر قالب را روی رنگ مورد نظرش بر 
می گرداند و به این ترتیب برای هر قالب برای ســه رنگ آماده می شود.

او می گوید: برای اینکه در دراز مدت، قالب شکل خود را از دست ندهد از 
چوب های سخت و با دوام و البته شکل پذیر مثل چوب درختان گالبی و 

زلزالک استفاده می شود.

قالب هایی که بر پارچه های قلمکار نقش می زند
تولید پارچه های قلمکار هنری است که در دوره صفویه در اصفهان رواج 

یافت. هنرمندان از آن زمان تاکنون قالب های چهار رنگ )مشکی، قرمز، 
آبی و زرد( را به کار می گرفتند تا گل های ختایی، بته جقه، اسلیمی و ... 
را روی پارچه های پنبه ای حک کنند. این پارچه ها به ســفره، رومیزی، 
سجاده، کیف و حتی پوشــاک تبدیل می شود.قالب ها بر حسب نقش 
خود اسامی خاصی دارند که در میان کارگران کارگاه های قلمکاری به آن 
اسم معروفند مثل محرمات، رج رج، درهم، بندمتکا، بند رومی، زنجیره 

ترمه، زنجیره مرغ، گلدان و ... .

نقش قالب های صنعتی بر پارچه های سنتی
تهیه قالب یکی از مهم ترین بخش های تهیه پارچه قلمکار اســت، زیرا 
ظرافت و زیبایی قلمکار وابسته به قالب اســت. این را نورا... عبداللهی، 
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان گفت و افزود: قالب تراشــی یکی از رشته های 
صنایع دستی کشورمان با ســابقه بیش از ۸۰۰ سال است.به گفته وی، 
هنرمند قالب تراشی، باید به رشته های هنری دیگری همچون حکاکی، 
نجاری، خوشنویسی و طراحی نیز مسلط باشد.معاون صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار کرد: سالیانه ۲۰۰ هزار مترمربع 
پارچه قلمکاری در خورزوق پایتخت سفره قلمکار ایران تولید می شود که 
فقط ۲۰ درصد آن با قالب های سنتی است.عبداللهی ادامه داد: تاکنون 
فقط چهار کارگاه قالب تراشــی پارچه قلمکار در استان فعال است و در 
صورت بی توجهی، این هنر صنعت به زودی به فراموشی سپرده می شود.

تالش برای ثبت قالب تراشی به نام خورزوق

نسرین غزنوی، رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان برخوار  گفت: هنر قالب تراشی زیر مجموعه هنر منبت کاری 
اســت با این تفاوت که ابزار آن به جای مغار ، چاقوســت.وی افزود: ۱۵ 
هنرمند صنعتگر در خورزوق به قالب تراشی مشغولند و در صورت تکمیل 
مستندات پرونده ثبتی این هنر به نام هنرمندان این شهر، ثبت می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان برخوار 
گفت: بیش از ۱۲۰۰ نفر در خورزوق به تولید پارچه قلمکار مشغول هستند 
و تعدادی از پیشکسوتان این هنر نشان ملی مرغوبیت را برای آثارشان 
دریافت کرده اند، بنابراین درصدد هستیم نام خورزوق را به عنوان شهر ملی 
قلمکار ثبت کنیم.غزنوی با اشاره به رواج استفاده از رنگ های شیمیایی 
در تولید پارچه های قلمکار گفت: البته همچنان ۹۰ درصد رنگی که استفاده 
می شود طبیعی است.وی یادآور شد: پارچه های قلمکار پیش از این برای 
مصارف تزیینی و دیوارکوب های مراسم مختلف استفاده می شد، اما با 
خالقیت هنرمندان، امروز این پارچه هابرای شــال، روتختی، پوشاک و 
کیف هم استفاده می شــود.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان برخوار، اعطای تسهیالت کم بهره برای راه اندازی 
کارگاه های جدید، بازاریابی داخلی و خارجی و درنظر گرفتن تسهیالت 
ویژه برای پژوهشگران این حوزه را از مهم ترین اقدامات برای حمایت از 

هنرمندان قالب تراشی و قلمکاری نام برد.

یک کارشناس معتقد است: ساخت سدهای تکراری 
و اضافی به میزان دست کم ۶۰ و یا ۷۰ درصد و یا بیشتر 
در خشکی دریاچه  ها، رودخانه ها و تاالب ها، توسعه 
بی رویه کشاورزی در فضای باز و تغییر کاربری های 
شدید اراضی شهری و گسترش بی  رویه کالن شهرها 
در وقوع این بحــران موثر بوده اســت و یک چرخه 
ناپایدار و خطرناک توســعه  نیافتگی را پدید آوردند.

داریوش مختاری با بیان اینکه آمارها نشان می دهد 
که خشک شــدن دریاچه بختگان به طور مشخص 
ناشــی از تاثیرات منفی ساخت ســدهای داریوش 

)درودزن( در سال ۱۳۵۲، ساخت سدهای مالصدرا 
و ســیوند در دهه ۸۰ بوده است، اظهار کرد: همچنین 
خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از ساخت ۲۲ سد 
در باالدست حوزه آبریز آن بوده و با این حال نزدیک 
به ۶۰ ســد اضافی و تکراری دیگر نیــز در حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه در دست مطالعه و ساخت است.وی 
ادامه داد: در همان حال سدسازی  بی  رویه و اضافی 
زمینه فرصت  ســوزی  دیگر در حــوزه مدیریت آب و 
انرژی از جمله نبود تخصیــص منابع اعتباری کافی 
به پروژه های ۱۵ گانه طرح های تعادل  بخشی منابع 
آب زیرزمینی و یا خودداری از تخصیص اعتبار برای 
اجرای طرح های نیروگاه های خورشیدی که یکی از 
استعدادهای شگرف سرزمینی در جغرافیای ایران 

است را فراهم کرده است.
به گفته این کارشــناس، اکنون با چنین آسیب های 

فراگیری که به دنبال سدسازی های بی رویه پدید آمده 
است چه باید کرد؟ راه این است که در قالب یک واحد 
کوچک آب شناختی و واحد بزرگ تر آن یعنی حوزه 
آبریز، شکست )تخریب( و یا حفظ سدهای موجود، 
بررسی و مطالعه دقیق شــود. همچنین پیامدهای 
زیست  محیطی شکست و یا حفظ سدها سنجش 
و ارزیابی شــوند. وجه دیگر تاثیرات ساخت سدها 
بر حقابه ها و عدالت اجتماعی از ناحیه رعایت حقابه 
اولیه است. ســپس این داده ها در چارچوب تحلیل 
منفعت هزینه و با نگاه به هزینه های ریخته  شــده، 
از دیدگاه اقتصادی در تحلیل اقتصادی محاســبه و 
تعیین شوند و تصمیم مناسب گرفته شود. همچنان 
ریزه  کاری  بســیاری باقی می ماند که مــی  توان از 
ظرفیت دانش فنی و مهندسی کشور برای حل آن ها 

کمک گرفت.

حل معماهای بحران آب کشور

خبر روز

کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی اردستان:

نان اصلی بخش کشاورزی را دالل ها می خورند
کارشناس واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: زحمات اصلی بخش 

کشاورزی بر عهده کشاورزان است، اما نان اصلی آن را دالل ها می خورند.
ســید ابوالفضل فاطمی با اشــاره به آغاز برداشت پســته در باغات این شهرســتان، اظهار کرد: 
شهرستان اردستان دارای ۳۰۰۰ هکتار باغ پسته بارور و غیر بارور است که میانگین عملکرد آن ۷۰۰ 
کیلوگرم پسته خشک در هکتار است و پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۴۰۰ تن پسته از این 

میزان سطح باغات برداشت شود.
وی با بیان اینکه کشاورزان پســته کار باید حدود ۱۰ ســال هزینه های متعدد و مختلفی را برای 
رشد و به بار نشستن درختان پسته متحمل شوند، افزود: هر هکتار کاشت درخت پسته در سال 
اول برای کشــاورزان حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و یکی از شغل های پر ریسکی است که 
کشاورزان به ســمت آن می روند.کارشــناس واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
اردستان مهم ترین ارقام پسته شهرستان را ارقام اکبری، احمدآقایی، کله قوچی و فندقی عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر ۶ مرکز فرآوری پسته در شهرســتان فعال است ولی این مقدار کفاف 
میزان برداشت پسته شهرستان را نمی دهد.فاطمی گفت: برداشت و فرآوری محصول پسته در 
اردســتان تعداد قابل توجهی اشــتغال را برای افراد بومی و غیربومی این شهرستان ایجاد کرده 
است، البته کشاورزان به دلیل کارآمدی بیشتر از کارگران غیر ایرانی استقبال می کنند.وی با بیان 
اینکه در مناطق مهاباد و زواره بیشترین برداشت پسته شهرستان انجام می شود، خاطرنشان کرد: 
محصول پسته در شهرستان اردســتان دارای کیفیت و میزان قابل توجه است که باعث شده این 

شهرستان را در رتبه های برتر قرار دهد.
 

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اردستان خبر داد:
پیش بینی برداشت هزار و 500 تن پسته از باغ های اردستان

امســال هزار و ۵۰۰ تن پسته از باغ های شهرســتان اردستان برداشــت می شود.سرپرست جهاد 
کشاورزی شهرستان اردستان با اشاره به افزایش ساالنه ۴۰ هکتاری باغ های پسته اردستان گفت: 

از سه هزار هکتار باغ پسته این شهرستان هزار و ۵۰۰ هکتار بارور و بقیه غیر بارور است.
اسحاق شفیعی افزود: در ۸۰ درصد از باغ های پسته این شهرستان سیستم های نوین آبیاری برای 
استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش بازده آبیاری اجرا شده است.وی با بیان اینکه با شروع فصل 
برداشت پسته ۲۰۰ نفر بصورت فصلی در اردستان مشغول به کار می شوند، گفت: پیش بینی می شود 
امسال ۱۵۰۰ تن محصول پسته از باغ های این شهرستان برداشت شود که ۹۵ درصد آن به خارج از 

استان و کشور صادر می شود.

تولید ۹0 میلیون متر مکعب فرش ماشینی در منطقه کاشان
ساالنه ۹۰ میلیون متر مربع فرش ماشینی در منطقه کاشــان تولید می شود.رییس اتاق بازرگانی 
کاشان در جلسه فعاالن اقتصادی که با حضور معاون رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در کاشان 
برگزار شد با اشاره به ظرفیت های صنعتی در این شهرستان گفت: تولید ۹۰ میلیون متر مکعب فرش 
ماشینی تولیدی ۸۰ درصد تولیدات کشور است در حالی که ۳۰۰ نوع محصول در منطقه کاشان تولید 

می شود و در حوزه لوازم خانگی نیز منطقه کاشان ظرفیت باالیی دارد.
محمود توالیی افزود: ۲۵ هزار واحد صنفی و هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در منطقه کاشان فعال است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن گالب و عرقیجات در این شهرستان گفت: در حوزه صادرات 
ســال گذشــته ۶۵۰ هزار تن محصول به ارزش ۴۴۸ میلیون دالر به بیش از ۷۰ کشور جهان صادر 

شده است.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه کارگران را در بحث خانه دار شــدن باید به طور ویژه ببینیم، گفت: ایده خانه های اجاره ای در کوتاه مدت می تواند دغدغه کارگران و اقشار 
محروم و کم درآمد را برطرف کند ولی مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان از طریق ساخت خانه های ارزان توسط تعاونی ها و با اختصاص زمین رایگان حل می شود.

رحمت ا… پورموسی درباره حل مشکل مسکن کارگران از طریق خانه های اجاره ای، گفت: ایده خانه های اجاره ای ایده خوبی است و در رفع دغدغه مسکن کارگران بی تاثیر 
نیست، ولی نمی تواند راه درمان نهایی باشد.وی افزود: در حال حاضر بخش عمده سبد معیشت خانوارهای کارگری را هزینه های مسکن و اجاره بها می بلعد و در حاشیه 
شهرها اجاره خانه به شدت باال رفته است به نحوی که اگر کسی ۵ میلیون تومان حقوق بگیرد باید سه میلیون تومان اجاره بدهد و با دو میلیون تومان باقی مانده نمی تواند 
امورات زندگی خود را به خوبی بچرخاند.این فعال کارگری تاکید کرد: خانه های اجاره ای به شرطی خوب است که فرضا به مدت دو سال با نرخ ثابت به کارگران یا اقشار 
ضعیف اجاره داده شود تا کارگر مدتی دغدغه خانه نداشته باشد، ولی نمی تواند برای همیشه و دائمی مشکل مسکن کارگران را حل کند و نهایت بتوانیم کارگران را موقتا در 
جایی اسکان دهیم.پورموسی با بیان اینکه در بحث خانه دار شدن باید کارگران را به طور ویژه ببینیم، اظهار کرد: کارگران نمی توانند شخصی بسازند و حقوق و دریافتی آنها 
کفاف پرداخت اقساط سنگین وام های مسکن را نمی دهد بنابراین  معتقدم دولت باید پای کار بیاید و جای مسکن را در سبد معیشت کارگران و بازنشستگان پر کند.

ساخت خانه های ارزان برای کارگران و بازنشستگان

نمایشگاه 
بین المللی صنایع 
دستی و گردشگری 

در اصفهان
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع دســتی، گردشــگری و 
هتل داری تا ۱۱ مهــر در اصفهان 

برپاست.

وز عکس ر

یک کارشناس مسکن:

 مسکن به تحریم ها
 گره خورده است

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تحریم ها در 
قیمت مصالح و زمین تاثیرگذار است ، گفت: در 
زمان وجود تحریم ها، عده ای برای حفظ ارزش 
سرمایه های خود با سرمایه گذاری در بازارهایی 
همچون مســکن منجر بــه افزایش قمیت ها 
می شوند.فرهاد بیضایی در گفت وگو با ایمنا در 
خصوص آینده مسکن ایران و رابطه آن با برجام، 
اظهار کرد: افزایش درآمدهای ارزی و چگونگی 
استراتژی های مدیریت موضوعات ارزی پس 
از تحقق برجام بر بازار مسکن تاثیرگذار است.

وی افزود: اگر رفع تحریم ها منجر به افزایش 
فروش نفت و درآمدهــای ارزی به اندازه دهه 
۸۰ شود و دولت اقدام به ارزپاشی در بازار کند، 
شاهد ثبات در بازار مســکن نیز خواهیم بود.

این کارشناس بازار مسکن گفت: با انجام این 
اقدام در بلندمدت شاهد بیماری هلندی و در 
پی آن افزایش قیمــت در دارایی ها و بازارهای 
سرمایه ای همچون مسکن خواهیم بود.بیضایی 
اضافه کرد: در صورتی که دولت از ارزپاشــی در 
بازار جلوگیری کند و درآمدهــای ارزی کنترل 
شود، می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت یا 
بلندمدت، افزایش درآمدهای ارزی کشور اثر 
منفی بر بازار مسکن نداشته باشد.وی تصریح 
کرد: مسکن در کشور ما به تحریم ها گره خورده 
و تحریم ها در قیمت مصالح و زمین تاثیرگذار 
اســت . در زمان وجود تحریم ها عده ای برای 
حفظ ارزش سرمایه های خود با سرمایه گذاری 
در بازارهایی همچون مسکن منجر به افزایش 
قمیت ها می شــوند. از طرفــی کاهش ارزش 
پول ملی یا افزایش نــرخ ارز منجر به افزایش 
مصالح ســاختمانی همچون سیمان، آهن، و 
میلگرد می شود و با افزایش دستمزدها، قیمت 
ساخت افزایش می یابد. بیضایی خاطرنشان 
کرد: موضوع افزایش درآمدهای ارزی و رشد 
اقتصادی، ظرفیت اقتصادی کشور را به سمتی 
می برد که شاید ســاخت یک میلیون مسکن 
در سال نیز وجود داشته باشــد. اما اکنون با 
وجود شرایط توقف رشد اقتصادی ناشی از 

تحریم ها، تحقق این امر دور از انتظار است.

عکس: میزان
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سمیرم؛  سرزمین هزارچشمه 

سمیرم یکی از شهرستان های توریستی و از جاهای دیدنی اصفهان است که آثار کشف شده در آن نشان 
می دهد، قدمت این شهر به بیش از 700 ســال پیش از میالد مســیح بازمی گردد. طبیعت بکر و زیبا و 
آثار دیدنی این شهر آن را به یکی از مقاصد گردشگری کشــورمان تبدیل کرده است. از آنجا که سمیرم در 
ارتفاع 2460 متری از سطح دریا قرار دارد به آن بام ایران می گویند. در این بام سبز به خاطر وجود منابع 
آبی فراوان شاهد طبیعتی بکر هســتیم که در کنار بافت قدیمی شهر چشم اندازی جالب توجه خلق کرده 
است. این شهر دیدنی جاذبه های گردشــگری فراوانی دارد که در ادامه مهم ترین این مکان ها را به شما 

معرفی می کنیم.

آبشار سمیرم
معروف ترین و مهم ترین مکان دیدنی طبیعی در شهر سمیرم، آبشار ســمیرم است که در 6 کیلومتری 
شرق این شهر قرار دارد. این آبشار بلند در گذشته 70 متر ارتفاع داشته، اما امروزه به خاطر فرسایش آب 
به مرور زمان ارتفاع آن به 35 متر رسیده است. آبشار سمیرم در اعماق تنگه ای با دیوارهای سنگی جای 
گرفته است. آب شــیرین آبشار از چشمه ساران و ارتفاعات باال دســت مانند چشمه های مزارع جوزار و 
چشمه عزیزخان، سرچشمه می گیرد و از باالی صخره ای عظیم در میان طبیعتی زیبا از گونه های مختلف 
گیاهی فرود می آید. ساالنه گردشگران بسیاری برای دیدن این آبشار به این منطقه سفر می کنند و از این 
جهت امکانات رفاهی همچون رستوران، مغازه، سرویس بهداشتی و… در این مکان فراهم شده است.

آبشار تقرچه
یکی دیگر از آبشارهای شهر سمیرم آبشار تقرچه است که در مرکز شهر و در منطقه ای تاریخی در نزدیکی 
مدرسه اتابکی قرار دارد. صخره هایی که آبشار از روی آنها جاریســت، نمایی پلکانی به آن داده اند و این 

نما هنگام زمستان و قندیل بستن بسیار شگفت انگیز و تماشایی تر می شود.

چشمه خوانسار
در ورودی شهر ســمیرم در جاده سمیرم – شهرضا چشــمه ای وجود دارد، معروف به چشمه خونسار یا 
خوانسار که نام اصلی آن چشمه خوانساالر اســت. از آن جهت نام خوانساالر به چشمه داده شده است 
که مانند سفره ای بزرگ و گســترده آب بخش بزرگی از جمعیت شــهر را تامین می کند. سرچشمه آب 
چشمه خوانسار در ارتفاع 800 متری کوه بوهوز بوده و آنچه بیش از هر چیز در مورد این چشمه جلب توجه 

می کند، آب خنک، گوارا و بسیار زالل آن است.

منطقه شکار ممنوع و سد حنا
در 30 کیلومتری جنوب شرقی ســمیرم منطقه شــکار ممنوع حنا قرار دارد. در این منطقه دریاچه سد 
مخزنی حنا در کنار ارتفاعات رشته کوه زاگرس زیستگاه مناسبی برای حیوانات و گیاهان منطقه به وجود 
آورده اســت. موقعیت خاص جغرافیایی، باال بودن میزان بارش و هوای خنک و مرطوب موجب ایجاد 
یک پوشش گیاهی متنوع و با اهمیت شده است. این طبیعت زیبا با پذیرایی از غازهای وحشی، اردک 

و سایر پرندگان، تفرجگاهی دلپذیر برای مسافران این منطقه محسوب می شود.

لقفا چا
چالقفا یکی از مناطق ییالقی طوایف قشــقایی و از شکارگاه های سابق شهرســتان سمیرم است که در 
20 کیلومتری جنوب غربی سمیرم قرار دارد. وجود چشــمه های متعدد در میان درختان جنگلی تنک و 
پوشش گیاهی متنوع، این مکان را به یک جاذبه منحصر به فرد تبدیل کرده است. با اینکه به خاطر شکار 
بی رویه حیوانات منطقه محدود شده اند، باز هم گاهی حیواناتی مثل خرس و حتی پلنگ در آن نواحی 

دیده می شوند. به طور کلی طبیعت چالقفا بسیار با صفا بوده و جاذبه های آن فراوان است.

آبشار بی بی سیدان
در مجاورت روستای بی بی سیدان در 48 کیلومتری جنوب ســمیرم آبشاری جاری است با همین نام 
که در دل طبیعتی بکر و زیبا قرار دارد. در همان حوالی می توانید در رودخانه کاســگان در آبی ولرم شنا 
کرده و بعد سری به روستاهای بی بی سیدان و تنگ خشک بزنید و از تماشای شالیزارهای زیبای این 

روستاها لذت ببرید.

روستا و آبشار خفر
در 80 کیلومتری جنوب سمیرم و در دامنه کوه دماوند روســتایی به نام خفر قرار دارد. اگر به این روستا 
که منطقه ای ییالقی محسوب می شود، سفر کنید جلوه های طبیعت آن شما را شگفت زده می کند. این 

روستا به خاطر آب و هوای معتدل و قرار گرفتن در منطقه کوهستانی، منزلگاه گونه های مختلف گیاهی 

و جانوری است. همچنین باغ های متنوع میوه در جوار رودخانه ها و آبشارهای متعدد آن، 
این منطقه را بســیار دیدنی کرده اند. مهم ترین آبشار روستا، آبشــار خفر است که یکی از 
دیدنی ترین نقاط ایران به شمار می رود. در این روســتا همچنین می توانید مقبره امامزاده 

سید احمد و سید محمد از نوادگان امام موسی کاظم )ع( را زیارت کنید.

چشمه آب ملخ
روستای آب ملخ در 45 کیلومتری جنوب غربی سمیرم اصفهان قرار دارد. این روستا که در 
بین کوه ها محصور شده به خاطر نوع تابش آفتاب به آن، به روستای نیم روز معروف است. 
یکی از شگفتی های این روستا آبشار یا چشــمه آب ملخ به شمار می آید که در کنار طبیعت 

بکر و جادویی منطقه،آن را  به جاذبه ای دیدنی تبدیل کرده است.
 برای دیدن چشــمه آب ملخ باید به غاری بروید که در نزدیکی روســتا قرار دارد و از دیدن
  آب گوارایی کــه از دهانه غــار و از دل ســنگ بیرون می آید شــگفت زده خواهید شــد.
  ویژگی خــاص آب این غــار این اســت که ملخ هــای مهاجم منطقــه را نابــود می کند.
  در پشــت آبشــار نیــز پرتگاهــی خطرنــاک وجــود دارد کــه بســیار زیباســت. یکی
  دیگر از شــگفتی های این آبشــار پلی اســت که در اثر رســوب گذاری بر روی آب ایجاد

 شده و اهالی روستا به آن تخت سلیمان می گویند.

چشمه ناز ونک
یکی دیگر از جاذبه های گردشــگری و بکر شهرستان سمیرم چشــمه ناز ونک است که در 
6 کیلومتری شهر ونک و 36 کیلومتری شهر ســمیرم قرار دارد. آب گوارای چشمه ونک به 

رودخانه پر آب ونک می ریزد و این رود در ادامه مسیر خود به رود کارون ملحق می شود.
منطقه چشمه ناز ونک، منطقه ای کوهســتانی است که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار 
است. اگر برای دیدن چشمه ناز ونک بروید نه یک چشمه که در حقیقت چندین چشمه را 
خواهید دید که سنگ ها را شکافته و روی صخره هایی که در دل طبیعتی زیبا جای گرفته اند، 

جاری هستند.

دشت حنا علیشاه
در 12 کیلومتری سمیرم و در اطراف ونک اگر نیم ساعت پیاده روی کنید، می توانید در میان کوه های 
با صالبت علیشاه دشتی پرگل را بیابید که عطر گل ها و گیاهان آن شما را سرمست می کند. گل های 

خود رو و پوشش گیاهی دشت حنا علیشاه هر دوستدار طبیعتی را مجذوب خود می سازد.

 غار دنگزلو
یکی از جاذبه های تاریخی و طبیعی سمیرم اصفهان »غار دنگزلو« است که در ضلع شمال 
شرقی کوه دنا و در نزدیکی روستای دنگزلو قرار دارد. قندیل های یخی و جریان آب جاری 
در داخل غار بسیار دیدنی بوده و منظره ای شــگفت آور خلق کرده اند. قندیل های این غار از 

لحاظ علمی نیز بسیار با ارزش هستند.

مسجد جامع قلعه
یکی از جاهای دیدنی ســمیرم مســجدی به جا مانده از اوایل دوران قاجار، به نام مسجد 
جامع قلعه است. شبستان این مسجد با مســاحتی حدود 200 متر مربع در عمق 4 متری 

بنا شده و سقف هایی گنبدی شکل به صورت چهارطاق دارد.

مسجد و حمام خانعلی
در بخش مرکزی شهر سمیرم در بلوار امام خمینی)ره( مسجد و حمام خانعلی قرار دارد که 
متعلق به دوران قاجار است. در این مسجد چشمه ای دائمی می جوشد که آب آن در طول 
بلوار امام خمینی)ره( جاری بوده و پذیرای مرغابی های رنگارنگ اســت. در کنار مســجد 

حمام تاریخی خانعلی نیز وجود دارد که به موزه مردم شناسی تبدیل شده است.

کوه دنا
ســمیرم رو به کوه دنای اعجاب انگیز اســت. طبیعت بکر و فوق العاده زیبای کوهپایه های 
دنا و همراهی نغمه پرندگان با زمزمه چشــمه آب های زالل منطقه مخصوصا در فصل بهار 
آدمی را سرمست می کند. رشته کوه دنا بیش از 40 قله مرتفع دارد که در بین کوه نوردان نیز 

معروف هستند.

  ایران گردی

مفاد آراء
7/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2667 14016030200700 مورخ 22 / 06 / 1401  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فردوس جاللی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 346 وکدملی 4219428003 صادره از دورود درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  75 / 123 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد محله جعفرآباد 
خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای اکبردهقان کلیشادی محرزگردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25

م الف: 1385695 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/25 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  2569 14016030200700 مورخ 13 / 06 / 1401  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد هادیان 
فرزند شعبان بشــماره شناســنامه 3330 وکدملی 1112011900 صادره از فالورجان 
درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  33 / 162 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در 
قهدریجان خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25

م الف: 1385767 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/26 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  2663 14016030200700 مــورخ 21 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابراهیم جوانمردی فرزند محمد بشماره شناســنامه 144 وکدملی 1111200858 
 صادره از فالورجان درششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی باکاربری زراعی به مساحت

  70 / 1450 مترمربع پالک 19 فرعی از 396 اصلی واقع در فران خریداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای ابراهیم جوانمردی فرزند علی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25

م الف: 1385760 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

فقدان سند مالکیت
7/27 شماره نامه: 140185602024006646- 1401/06/17  نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ پالک ثبتی شماره 74 فرعی از 388  اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان ذیل ثبــت 265546 در صفحه 449 دفتر امالک جلــد 1417 به نام محمد 
مسقطیان تحت شــماره چاپی 726592 د 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
خانم نیلوفر نیرومند مقدم طبق وکالتنامه شــماره 26872 مورخ 1401/06/05 دفترخانه 
400 اصفهان به وکالت از طرف نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 9181 
مورخ 1401/06/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتا 14010215143000348 و رمز تصدیق 700589  مورخ 1401/06/16 به گواهی 
دفترخانه 81 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار 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 شد. م الف: 1386873 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/28  نظر به اینکه آقای سید علیرضا طباطبائی فرزند سید عبدالحسین شماره شناسنامه 
1272377954 تاریــخ تولــد: 1376/01/13 صــادره از اصفهان دارای شــماره ملی 
1272377954 با جز سهم 1/5 از کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 4538 فرعی 15201 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با قید به اینکه منافع مورد مصالحه و حق سکونت مادام الحیوه مصالح با خود او 
و بعد فوت تابع عین و راجع به متصالح می باشد با شــماره مستند مالکیت 45721 تاریخ 
1399/08/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 174 شهر اصفهان استان اصفهان، موضوع 

سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 096673 سری و ســال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920302027019142 ثبت گردیده است که با ارائه دو برگ استشهاد که به شماره 
50199 مورخ 1401/04/18 دفترخانه 174 اصفهان گواهی شده است مدعی است سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و مفقود گردید ه و اکنون تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی نموده است.   لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1386821 مهدی صادقی رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان

اعالم مفقودی 

سند کمپانی خودروی ســواری هاچ بک سیستم جک 
 تیپ S5-AT مدل 1399 به رنگ ســفید به شماره پالک

موتــور  شــماره  و   95 س   459-53 ایــران 
شاســی  شــماره  و   HFC4GA31DL0004807
NAKSH7324LB182876 و شناســه ملــی خودرو 
NAKSH7324LB182876 به نام خانم معصومه علی 
رضائی قارنه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری مطرح کرد:

اختصاص بودجه مشخص برای توسعه شهر خالق اصفهان
رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به اختصاص بودجه مشخص برای توسعه شهر 
خالق اصفهان، گفت: اقدامات خوبی در راستای شهر خالق در این کالن شهر انجام شده است که می توانیم 

با بهره مندی از شبکه شهرهای خالق ایران تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم.
محسن معصومی در نشست مشــترک نمایندگان و اعضای شبکه شــهرهای خالق ایران، اظهار کرد: 
هم اندیشی بین شهرهای خالق کشور بهترین فرصت برای هم افزایی است که به برکت شبکه سازی و 
هم اندیشی برای پیشرفت شهرهای خالق شکل خواهد گرفت.وی ادامه داد: در اصفهان عالوه بر تدوین 
برنامه های بلندمدت، بودجه مشخصی برای توسعه شهر خالق در نظر گرفته شده که این موضوع نیز مورد 
حمایت شهردار اصفهان است.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به اختصاص 
بودجه مشخص برای توسعه شهر خالق این کالن شهر، تصریح کرد: اقدامات خوبی در راستای شهر خالق 
در اصفهان انجام شده است که می توانیم با بهره مندی از شبکه شهرهای خالق ایران تجربیات خود را به 
اشتراک بگذاریم.وی ارتباط با شهرهای خالق جهان را گام بعدی در این حوزه دانست و افزود: برای معرفی 
فرهنگ شهر و کشور، همچنین از بین بردن هجمه ها و ایران هراسی می توان از این ظرفیت استفاده کرد 
و میزبان شهرهای خالق جهان بود.معصومی خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشگری فرصت را مغتنم دانســتیم و از شهرهای خالق کشور برای حضور در اصفهان 

دعوت کردیم تا بتوانیم حرکت های خود را به صورت جمعی پیش ببریم.
 

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

تصادف زنجیره ای در اتوبان شهید کشوری با ۷ مصدوم
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از مصدوم شــدن هفت نفر درپی تصادف زنجیره ای اتوبان 
شهید کشوری، خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۸ روز پنجشنبه هفتم مهرماه حادثه 
تصادف زنجیره ای خودروهای ۲۰۶، ال ۹۰، پژو پارس و پژو، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه حادثه مذکور در اتوبان شهید کشوری نرسیده به صفه رخ داده بود، افزود: بالفاصله 
سه واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی 
اصفهان با اشاره به مصدوم شدن هفت نفر شامل چهار خانم، دو آقا و یک پسربچه درپی این حادثه، 
خاطرنشان کرد: سه نفر از مصدومان به بیمارستان الزهرا )س( و چهار مصدوم دیگر به بیمارستان 

کاشانی جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر منتقل شدند.

مدیر آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان:
 11 ایستگاه از 14 ایستگاه سنجش کیفی هوا غیر فعال است

مدیر آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: به علت کمبود اعتبار ۱۱ 
ایستگاه از ۱۴ ایستگاه سنجش کیفی هوا غیر فعال شده اســت. بابک صادقیان با اشاره به اینکه 
ایستگاه های رودکی، استانداری، پروین و احمدآباد، ۴ ایستگاهی است که اداره کل محیط زیست 
به صورت مستقیم آن ها را پشتیبانی می کند، اظهار کرد: این اداره کل با وجود هزینه های زیاد تعمیر و 
روزآمد کردن ایستگاه ها، ۳ ایستگاه از ۴ ایستگاه زیر مجموعه اش را سرپا و فعال نگه داشته است.

وی  گفت: مسئولیت پشتیبانی و روزآمد کردن ســایر ایستگاه های سنجش کیفی هوا در اصفهان 
به عهده شــهرداری اصفهان بوده، که در حال حاضر همه این ایستگاه ها غیرفعال است. مدیر امور 
آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان افزود: نمایشگر وضع کیفی هوا در میدان 
بزرگمهر تعمیر و فعال شده، ولی نمایشــگر میدان احمد آباد در حال حاضر غیر فعال بوده و نیاز به 
تعمیر دارد.صادقیان در خصوص آلودگی هوا در منطقه شمالی شهر اصفهان هم گفت: تخلفاتی در 
برخی از واحد های صنعتی صورت می گیرد که دود ناشی از فعالیت شبانه و غیرقانونی این واحد ها 

در برخی از مناطق شمال اصفهان سبب آلودگی هوا می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان : احیای تاالب گاوخونی در گرو حمایت وزارت نیرو و محیط زیست است؛

اصفهان؛ استاِن معیِن چشم انتظاِر کمک!

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: مطابق با طرح 
حفاظت از اکوسیســتم های تاالبی، محیط زیست و وزارت نیرو باید 

تاالب گاوخونی را احیا کنند.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه شرایط اســتان اصفهان به دلیل 
کم بارشی خاص است، اظهار داشت: وزش باد رطوبت خاک را از بین 

برده و رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی خشک است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ۹۸ درصــد از تــاالب گاوخونــی هیــچ 
آبــی در آن نیســت و همــواره توصیــه کرده ایــم تــاالب بایــد 
احیا شــود، افزود: مطابق بــا طرح حفاظــت از اکوسیســتم های 
تاالبــی و قانــون حفاظــت از تــاالب و رودخانه هــای در معــرض 
خطــر، محیــط زیســت و وزارت نیــرو باید تــاالب گاوخونــی را از 
 خشــکی نجات دهند، ایــن تاالب بســیار مهم اســت و ارزش های

 ویژه ای دارد.
شیشه فروش اظهار کرد: پاالیش و تصفیه آالینده ها، حفاظت از منابع 
آب و خاک، کنترل سیل، تثبیت ماســه های روان، تعدیل آب و هوا، 
فرصت ارزشمند گردشگری و معیشت جایگزین از ارزش های تاالب 

گاوخونی اســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان 
اینکه تاالب گاوخونی زیستگاه انواع پرندگان کنار آبزی و آبزی است، 
گفت: در سال های گذشته ۱۵۰ هزار قطعه پرنده در تاالب سرشماری 

شده بود، اما در حال حاضر ۷۰۰ قطعه سرشماری شده است.
وی با تاکید بر اینکه خشــکی تاالب گاوخونی تهدید جدی برای گرد و 
خاک، فرونشست زمین و عدم تغذیه سفره های آب زیرزمینی است، 
تصریح کرد: خشک بودن تاالب اثرات زیان باری در بخش گردشگری 
دارد و اگر احیا نشــود سبب شور شــدن آب آن منطقه و پایین آمدن 
کیفیت و کمیت آب می شود و شرایط بیماری سالک را تشدید می کند، 

بنابراین باید احیا شود و ارزش هایی را که دارد را حفظ کند.
شیشــه فروش با تاکید بــر اینکه ســاالنه گرد و غبــار در بخش های 
مختلف استان ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد می کند، خاطرنشان 
کرد: ضرورت دارد در این زمینه محیط زیســت برای پیشــگیری از 
تبدیل شــدن تاالب به کانون گرد و خاک مطابق با آیین نامه حفاظت 
 از تاالب نســبت به حفاظت از تاالب اقدام کنــد و وزارت نیرو حقابه

 تاالب را بدهد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به وسعت ۴۷ 
هزار هکتاری تــاالب گاوخونی عنوان کرد: در مرداد ماه ســیالب های 
محلی در کوه ســیاه، شرق تاالب و شهرســتان خوروبیابانک و ورزنه 
برای اندکی افزایش رطوبت و کاهش ریزگرد ها و گردوخاک به سمت 
تاالب گاوخونی هدایت شــدند، اما با تشنگی طوالنی مدت تاالب تنها 
۲ تا ۳ درصد آن سیراب شد و تمام ســیالب ها هم به خورد زمین فرو 

رفته است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به اینکه اصفهان 
بســته راهکاری های احیای زاینــده رود را تدوین و به کشــور اعالم 
کرده اســت، عنوان کرد: وزارت نیرو باید برای پیشــگیری از شرایط 
خشکسالی، گردوغبار و فرونشســت زمین نسبت به احیای رودخانه 
زاینده رود با حــذف مصارف غیرمجــاز، تامین منابــع آب، مدیریت 
کیفیت آب، بهبــود معیشــت و اقتصــاد، کاهش مصــارف مجاز و 
جلوگیــری از بارگــذاری مجــدد و اصــالح بارگذاری هــای قبلی بر 
 روی زاینــده رود و اجــرای طرح های بهره وری در بخش کشــاورزی 

اقدام کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان 
اینکه تاالب گاوخونی زیستگاه انواع پرندگان کنار آبزی 
و آبزی است، گفت: در سال های گذشته ۱۵۰ هزار قطعه 
پرنده در تاالب سرشماری شده بود، اما در حال حاضر 

۷۰۰ قطعه سرشماری شده است

با مسئولان جامعه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
یک هزار و ۴۰۰ بسته کمک آموزشی در قالب طرح 
مهر تحصیلی بیــن دانش آموزان نیازمند اســتان 

اصفهان توزیع می شود.
حجت االسالم محمدحسین بلک در آیین رونمایی 
از طرح »مهر تحصیلی« اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان که در امامزاده ردان برگزار شد، ضمن تبریک 
هفته دفاع مقدس و ابراز خرسندی از همزمان شدن 

دهه وقف با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع 
مقدس درس های زیادی را به ما داد، شــهدا قصد 

ابدیت داشتند و واقفان نیز قصد ابدیت دارند.
وی افزود: شــهدا از جان خود گذشــتند و واقفان 
از ســرمایه های مادی خود عبور کردند، باید توجه 
داشــت که اگر شــهدا و واقفان نبودند بسیاری از 
کارهای امروز مختل می شد، شــهدا به استناد آیه 
قرآن تنها یــک نگرانی داشــتند و آن نیز مربوط به 
دوران بعد از خودشــان بوده که بازماندگان شــان 

محکم بایستند و کوتاه نیایند.
وی در ادامه با بیــان اینکــه اداره کل اوقاف و امور 
خیریه تمایلی به ورود مســتقیم بــه ارائه خدمات 

به مردم به ویژه در حوزه محرومیت زدایی را ندارد، 
ادامــه داد: این امر را بــا همکاری دســتگاه های 
حمایتی انجــام می دهیم و نتایج خوبــی را نیز به 

همراه داشته است.
حجت االســالم بلک افزود: امســال یــک هزار و 
۴۰۰ بســته مهر تحصیلی به دانش آموزان نیازمند 

اصفهانی هدیه خواهد شد.
همچنیــن محمدعلی احمدی، فرمانــدار اصفهان 
با بیان اینکه همه اقدامــات در دوران بعد از جنگ 
تحمیلی الگو گرفته از دوران دفاع مقدس اســت، 
اظهار داشت: باید توجه داشت که استمرار کار خیر از 
جمله این اقدامات است که به وفور شاهد بوده ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

1400 بسته مهر تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند اصفهان توزیع می شود

خشک شدن سد 
اکباتان همدان

ســد اکباتان از مدار آبرسانی به 
طور کامل خارج شــده و دیگر 
قابل بهره برداری نیســت. طی 
چند روز گذشــته قطعی های 
مــداوم آب در مناطق شــرقی 
شهرهمدان اتفاق افتاده که علت 
آن خارج شدن ســد اکباتان از 

مدار آبرسانی شهری بود.

روشن شدن آژیر »تنهایی« و »آشیانه خالی« سالمندان؛

 پیش بینی افزایش جمعیت سالمندان ایران
 به 1۹ میلیون تا 1420 

ایسنا: جمعیت سالمندی ایران در حالی فربه تر می شود که تنها طی دو دهه آینده دو برابر خواهد شد و 
شاید تا سال ۱۴۳۵ از یک سوم جمعیت کشور هم عبور کند. هرچند که دوبرابری جمعیت سالمندی در 
ایران تنها طی دو دهه اتفاق می افتد، اما »انزوا« و »سندروم آشیانه  خالی« موضوعی است که باوجود 
افزایش جمعیت سالمندان تهدید اصلی 
برای آنها به شــمار می رود تــا جایی که 
می تواند موجب بروز ابتال به بیماری های 
روحی، روانــی و حتی جســمی در آنها 
شود.براساس آمارهای اعالمی، جمعیت 
سالمندی ایران در سال ۱۳۵۵ حدود ۵ 
درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ این جمعیت 
به ۱۰ درصد رسیده است. به عبارتی دیگر 
دو برابری شــدن جمعیت سالمندی در 
کشــور ۴۳ ســال زمان برده است. این 
درحالیست که براساس اعالم مسئوالن این حوزه و در شــرایط منحصر به فرد جهانی، تنها طی ۲۳ 
سال؛ یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد می رسد؛ این درحالیست که 
رسیدن جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد، در آمریکا ۷۰ سال، در سوئد ۹۰ سال و در فرانسه ۱۲۰ سال 
طول کشیده اســت.در این میان اما باتوجه به اظهارات حسام الدین عالمه، رییس دبیرخانه شورای 
ملی سالمندان، هرچند طبق پیش بینی های انجام شــده، کمیت جمعیت سالمندی در یک شتاب 
منحصر به فرد جهانی تا سال ۱۴۳۵، از یک سوم جمعیت عبور می کند؛ اما نکته مهم تغییرات کیفی 
رخ داده در جمعیت سالمندی است به طوری که در ســال ۱۳۷۶ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۱۱۶ مرد 
سالمند در کشور وجود داشت، این درحالیست که در سال ۱۳۹۸ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۹۳ مرد 
سالمند داشتیم بنابراین  تعداد مردان سالمند کمتر شده و یا به عبارت دیگر شاهد زنانه شدن جمعیت 
سالمندی در ایران هستیم.با وجود این تغییرات اما، انزوا و تنهایی در سالمندان به علت فوت همسر، 
نزدیکان و بستگان، ازدواج فرزندان و...، طی چند ســال اخیر از مهم ترین دغدغه های کارشناس و 
متخصصان مطرح شده که البته این مسئله در دوران پاندمی کرونا به ویژه در زنان تشدید شد. نتایج 
یک پژوهش که نشان داد ۱۳ درصد از »ســالمندان مقیم منزل« تهران، تنها زندگی می کنند و این 
میزان در زنان ۷ برابر بیشتر است، مهر تاییدی بر این موضوع است.از سوی دیگر هم باتوجه به اینکه 
میانگین تعداد فرزندان سالمندان فعلی براساس آمارهای اعالمی حدود پنج فرزند است، کاهش 
تعداد فرزندان در آینده به یک یا دو فرزند نیز گواه دیگری بر بحرانی شدن تنهایی سالمندان است که 
ممکن است آژیر تنهایی سالمندان را به صدا درآورد، تا جایی که روز جهانی سالمندان برای امسال با 
شعاری ملی تحت عنوان تاب آوری و مشارکت زنان ســالمند؛ »توجه ویژه به زنان سالمند تنها و کم 
برخوردار« نام گرفته است.در این راستا شهال کاظمی پور، جمعیت شناس و جامعه شناس در آستانه روز 
جهانی سالمندان، ضمن گریزی بر آمارهای جمعیت سالمندان و افزایش جمعیت سهم زنان سالمند، 
علت باال بودن آمار تنهایی در زنان ســالمند را در ابتدا تفاوت سنی زنان با شوهرشان و از سوی دیگر 
پایین بودن امید زندگی در مردان نسبت به زنان عنوان می کند.وی می گوید: براساس سرشماری سال 
۱۳۹۵، جمعیت افراد باالی ۶۵ سال، بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور و جمعیت باالی ۶۰ سال 
حدود ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود. به عبارتی در حال حاضر جمعیت سالمندان 
باالی ۶۵ سال، حدود ۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و برآورد می شود تا سال ۱۴۲۰ تعداد 
سالمندان به حدود ۱۹ میلیون نفر برسد.این جمعیت شناس با اشاره به اینکه به طور میانگین تعداد 
فرزندان سالمندان حدود ۴-۳ فرزند است، تاکید می کند: برآورد می شود که طی دهه های آینده به 

طور میانگین تعداد فرزندان سالمندان به کمتر از ۲ فرزند برسد.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

مدیرکل عشایر اصفهان:

احداث مجتمع های آبرسانی 
عشایری مستلزم تامین 

اعتبارات است
مدیــرکل عشــایر اصفهــان گفــت: احداث 
مجتمع هــای آبرســانی عشــایری در این 
استان با هدف تامین آب آشــامیدنی پایدار 
و بهداشتی مســتلزم تامین اعتبارات است.

مختار اســفندیاری افزود: تامیــن آب دائم 
بهداشتی از جمله ضروریات جامعه عشایری 
اســت، زیرا بهبود رفاه و حفظ ســالمت این 
قشر پرتالش را به همراه خواهد داشت.وی با 
تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات، الزمه اجرای 
طرح های آبرســانی و دیگر پروژه های مرتبط 
است، اظهارداشت: تامین بخش قابل توجهی 
از گوشت و محصوالت کشاورزی کشور توسط 
عشایر انجام می شود، بنابراین توجه و حمایت 

از آنان اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه احداث مجتمع های آبرسانی 
در این منطقه ســاالنه به طور متوســط برای 
۵۰۰ خانوار انجام می شود، ادامه داد: در سال 
جاری حفر چاه آب آشامیدنی و اجرای شبکه 
داخلی برای عشــایر عرب جرقویــه واقع در 
شرق اصفهان را در دستور کار داریم. مدیرکل 
عشــایر اصفهان با اشــاره به اینکه طول این 
شــبکه ۶ کیلومتر اســت، تصریح کرد: برای 
آن ۱۰ کیلومتر شــبکه برق نیز اجرا می شــود.

اسفندیاری با اشاره به دیگر پروژه های مرتبط 
با تامین آب خاطرنشان کرد: امسال آبرسانی 
ســیار برای ســه هزار و ۷۰۰ خانوار عشایری 
در اســتان با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان 
انجام شد. براساس آمار اداره کل امور عشایر 
استان اصفهان، ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار عشایری 
در اســتان اصفهان زندگی می کننــد که این 
تعداد شامل ایالت قشقایی، بختیاری و عرب 
جرقویه هستند.در شهرهای بویین میاندشت، 
فریدن و چــادگان واقع در غرب اســتان ۲۷ 
هزار نفر عشــایر ایل بختیاری و در ســمیرم، 
دهاقان و شهرضا در شمال اســتان ۲۴ هزار 
نفر از ایل قشــقایی و محمدآباد و نصرآباد در 
شرق اصفهان سه هزار نفر عشایر از طایفه عرب 

جرقویه سکونت دارند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل شعبه های ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده در اغتشاش های اخیر خبر داد. حجت االسالم اسدا... 
جعفری گفت: رسیدگی به پرونده افرادی که در اغتشاش های حضور و تاثیر داشته اند در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است تا رسیدگی ها با سرعت 
و دقت بیشتری انجام شود.وی اظهار داشت: امنیت پایدار، مرهون خون شهدا، فداکاری آزادگان، جانبازان و جان برکفان مدافع امنیت است و خط قرمز نظام و 
دستگاه قضایی است.رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: هر کس در هر جایگاه و با هر نیتی که قصد تجاوز و خدشه وارد کردن به این امنیت را داشته 
باشد هدف قاطع ترینبرخورد ها و اقدامات دستگاه های امنیتی، نظامی و قضایی قرار خواهد گرفت.وی، امنیت پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین دستاورد های 
دفاع مقدس معرفی کرد و افزود: روحیه ایثار، ایستادگی و شهادت در کنار بصیرت و دشمن شناسی که همه زاییده فرهنگ پربار دفاع مقدس است رقم زننده 
امنیتی پایدار در پهنه نظام مقدس جمهوری اسالمی شــده که با وجود تمام غرض ورزی ها و دشــمنی های بدخواهان نظام، همچنان استوار و پای برجاست.

حجت االسالم جعفری، بر لزوم تبیین عظمت، دستاورد ها و برکات دفاع مقدس تاکید و بیان داشت: دفاع مقدس با تمام دستاوردها، برکات و عظمتی که داشته 
آنچنان که شایسته است در جامعه به خصوص برای جوانان و نوجوانان بازتاب داده نشده و به فرموده رهبر معظم انقالب، این وظیفه بیشتر بر عهده نقش آفرینان 
 و یادگاران دفاع مقدس است.وی،  تثبیت جایگاه انقالب اسالمی را از برکات دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: در کنار حضور پر شور مردم و رهبری عالمانه امام 

خمینی )ره( و امام خامنه ای، دفاع مقدس در تثبیت و ماندگاری انقالب تازه به ثمر نشسته نقشی برجسته داشته است.

تشکیل شعبه های ویژه برای رسیدگی به پرونده اغتشاشگران در اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

عکس: میزان



با انصراف رسمی »جواد نکونام«؛

حضور مربی ایرانی در تیم ملی منتفی شد
جواد نکونام در نشست خبری پیش از بازی با مس کرمان، به صورت رسمی از ادامه حضور در فوالد خبر داد.پس از بازگشت کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی ایران 
یکی از ابهامات موجود، انتخاب یک دستیار ایرانی برای سرمربی پرتغالی بود. در ابتدا چنین عنوان شد که جواد نکونام به عنوان مربی روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست 
که این مسئله با مخالفت فوالدی ها همراه شد.در پایان نشست خبری پیش از بازی با مس، نکونام درباره احتمال حضور در تیم ملی به سواالت خبرنگاران پاسخ داد 
و به صورت رسمی اعالم کرد که در خدمت فوالد خواهد بود تا بدین صورت پروژه حضور این مربی موفق در کادرفنی تیم ملی بسته شود.نکونام در ابتدای صحبت هایش 
و درخصوص پیشنهاد حضور در تیم ملی گفت: دوست دارم از شخص کارلوس کی روش تشکر کنم. وقتی یک مربی بزرگ از شما تعریف و تمجید می کند و حتی شما 
را به عنوان دستیارش انتخاب می کند، در فوتبال دنیا اعتبار محسوب می شود.وی اظهار داشت: همیشه گفته ام و باز هم تکرار می کنم، برای هر مربی که عاشق آموزش 
و یادگیری باشد، کنار مربیان بزرگ دنیا کار کردن، مانند یک دانشگاه است. من واقعا از این موضوع خوشحالم، از ایشان تشکر می کنم و امیدوارم در تیم ملی بهترین 

نتایج را بگیرند و بهترین موفقیت ها را کسب کنند که فکر می کنم عموم جامعه از شرایط فعلی تیم ملی رضایت دارند.
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مشکالت روحی مجری معروف پس از  زندگی با »آلگری«!
سرمربی یوونتوس در زندگی شخصی خود نیز روزهای آرامی را تجربه نمی کند. مکس آلگری که 
روزهای خوبی را در دنیای فوتبال و باشگاه یوونتوس سپری نمی کند، در زندگی خصوصی خود نیز 

با چالش های تمام نشدنی دست و پنجه نرم می کند.
به نقل از گاتزتا دلو اســپورت؛ آمبرا آنجیولینی هنرپیشــه و مجری معروف ایتالیایی که بین سال 
های 2017 تا 2021 به عنوان نامزد آلگری با سرمربی یوونتوس در ارتباط بود، فاش کرد زندگی خود 
را به لطف روان شــناس نجات داده اســت. او در یک برنامه تلویزیونی گفت: تحت تاثیر زندگی با 
نامزد سابقم، 12 ماه به روانپزشک مراجعه کردم و اکنون می توانم تایید کنم که به لطف روان پزشک 
نجات یافتم. گفتنی است؛ آلگری طی هفته اخیر درگیر دادگاه خانواده بوده است. او از دیگر نامزد 
سابق خود یعنی کلودیا اوگی شکایت کرده است.آلگری موظف است ماهیانه مبلغ 10 هزار یورو برای 
حمایت از پسر مشترک شان به اوگی بپردازد. سرمربی یوونتوس به دادگاه شکایت کرده که کلودیا 
اوگی پس از دریافت ماهیانه، 100% این مبلغ را به پسرشــان اختصاص نمی دهد و بخشی از آن را 
صرف هزینه های شخصی خود می کند. دادگاه در نهایت به نفع آلگری رای داد و نامزد سابق او به 

یک سال و دو ماه زندان محکوم شد.
 

5 دروازه بان برتر جهان به انتخاب »بوفون«
جان لوئیجی بوفون از لیســت بهترین دروازه بانان جهان رونمایی کرد. بوفون نزدیک به دو دهه 
یکی از بهترین دروازه بان های جهان بوده است. قابل توجه است که او همچنان با پارما در سری 
بی فعال است.این بازیکن 44 ساله اعتراف می کند که امروز دیگر بخشی از نخبگان دروازه بانی 
نیست. با این حال، افراد کمی نسبت به کهنه سرباز ایتالیایی در موقعیت بهتری برای ارائه نظرات 
خود در مورد وضعیت فعلی دروازه بانان هستند.بوفون در مصاحبه ای با گاتزتا دلو اسپورت، پنج 
دروازه بان برتر خود را معرفی کرد.  او در رتبه اول، تیبــو کورتوا، دروازه بان رئال مادرید را قرار داد. 
سپس جیجی دوناروما، مانوئل نویر، یان اوبالک و مایک منیان را در بین 5دروازه بان برتر خود 
قرار داد.دروازه بان اتلتیکو مادرید فصل گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بدترین عملکرد 

خود را از زمان پیوستن به این باشگاه به دست آورد.

عذرخواهی »توماس مولر« پس از  گلزنی!
دیدار بایرن مونیخ و بایرلورکوزن در هفته هشتم بوندس لیگا 23/2022 با برتری 4-0 بایرن مونیخ 
خاتمه یافت. گل چهارم مونیخی ها توسط توماس مولر با اشتباه عجیب دروازه بان حریف به ثمر 
رسید. لوکاس هرادتسکی، دروازه بان فنالندی لورکوزن دچار لغزش شد، توپ را به مولر پاس داد تا 
او به راحتی دروازه را باز کند. ستاره بایرن مونیخ بعد از گلزنی به شدت خوشحالی کرد. او سپس از 

دروازه بان لورکوزن عذرخواهی کرد.

هیچ کسی بهتر از من نمی تواند تیم را نجات دهد
راجرز ایمان دارد که اوضاع بحرانی لسترســیتی را مرتب خواهد کرد.لسترسیتی از 7 بازی ابتدایی 
خود در فصل 23/2022 لیگ برتر فقط یک امتیاز گرفته و در انتهای جدول قرار دارد. انتظار می رفت 
برندان راجرز اخراج شود؛ اما سران لسترسیتی به این ســرمربی اعتماد کردند تا او به کار خود در 
جمع روباه ها ادامه دهد.به نقل از فابریتزیو رومانو؛ راجرز در مورد شرایط خود در لسترسیتی گفت: 
احساس می کنم سران باشگاه به من اعتماد دارند تا این شرایط بحرانی را تغییر بدهم. هیچ کسی 
بهتر از من نمی تواند این کار را انجام بدهد. اعتقاد دارم که موفق خواهیم شــد و می خواهم برای 

مدت زمان طوالنی در اینجا بمانم.

صحبت هایی که خبر از دلخوری می دهند؛

قراردادهای صرفا کاغذی در لیگ بوکس!

با شنیدن صحبت های یکی از ملی پوشان بوکس ایران، به نظر می رسد 
که قراردادها در لیگ ایران در برخی موارد صرفا یک تکه کاغذ است.

به گزارش ایســنا، یکی از اقدامات قابل توجه فدراســیون بوکس در 
دوره ریاست حســین ثوری، برگزاری مســابقات لیگ برتر در سال 
13۹۹ پس از تعطیلی یک دهه ای بود که البته به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، در ســال 1400 ادامه نیافــت. اکنون قرار اســت این رقابت ها 
 اواســط آبان یا اوایــل آذر، برای دومیــن بار در دوره ریاســت ثوری 

برگزار شود.
با پر رنگ تر شــدن بحث برگزاری دور جدید مســابقات لیگ، به نظر 
می رسد که ذکر چندین نکته از زبان برخی مربیان و ملی پوشان بوکس 
که در ســال 13۹۹ در تیم های لیگ برتری قرارداد داشتند قابل توجه 
باشد؛ مسابقاتی که بدون شــک برگزاری آن می تواند روند توسعه و 

رشد بوکس در ایران را بهبود ببخشد.
اینکه برگزاری لیگ در دوره ریاست حسین ثوری به تنهایی یک نکته 
و امر مثبت اســت، بر کسی پوشیده نیســت. با این وجود اما به نظر 
می رسد که کم تجربه بودن در بحث برگزاری مسابقات که البته ریشه 
در ادوار گذشته دارد، باعث شــده تا برگزاری مجدد این مسابقات با 
برخی حواشی و نکات منفی همراه باشد که نیازمند توجه ویژه است.

یکی از ملی پوشان بوکس ایران که همواره پای ثابت اردوها و سفرهای 
تیم بوده است، ضمن تشکر از حسین ثوری به دلیل راه اندازی مجدد 
لیگ برتر، به ایسنا گفت: همه می دانند که برگزاری لیگ برتر برای رشد 
یک رشته ورزشی نیاز است، اما باید بدانیم که ورزشکاران هم حقوق 
معنوی و مادی دارند که باید رعایت شود. قطعا رشد لیگ برتر بوکس 
به یکباره امکان پذیر نیست و نیازمند مرور زمان است اما با تجربه ای 
که از ســال 13۹۹ داریم به نظرم باید کمی در تعیین قوانین سفت و 

سخت تر عمل کرد.
بر حســب اظهار نظر این ملی پوش بوکس ایران، یکی از مشــکالت 
اصلی که بوکسورهای حاضر در لیگ سال ۹۹ با آن مواجه هستند عدم 
دریافت مطالبات و همچنین مشکالت زیر ساختی در نحوه برگزاری 
مســابقاتی اســت. طبق ادعای این بوکســور تیم ملی ایران، برخی 
باشــگاه ها که فصل قبل ملی پوشــان زیادی هم در ترکیب داشته اند 
صرفا روی کاغذ قرارداد امضا می کنند و به دلیل سفت و سخت نبودن 
قوانین لیگ، برخی تیم ها از انجام بندهای قرارداد خودداری می کنند.

در حال حاضر شنیده می شود که 5 باشــگاه خصوصی و دولتی قصد 
دارند برای فصل جدید لیگ برتر بوکــس تیم داری کنند که قطعا این 
اقدام آن ها در راســتای حمایت از رشــته کم برخــوردار بوکس جای 

تقدیر دارد، اما به نظر می رسد که فدراســیون بوکس باید در راستای 
حفظ حقوق ورزشکاران خود، قوانین سخت تری را برای عملی شدن 

قراردادها وضع کند.
ملی پوش بوکس ایران گفت: واقعیت این است که نمی خواهم فقط 
درباره مشــکالت مالی و ســطح پایین قراردادها صحبت کنم، چون 
مباحث مالی جزو جدایی ناپذیر بوکس ایران است و نمی دانم مشکل 
کجاست. شاید ما بوکســورها قراردادهای باالیی نداشــته باشیم و 
همان قراردادهای بسیار پایین هم کامل پرداخت نمی شود؛ اما قصد 
دارم از مسئوالن برگزاری مسابقات خواهش کنم که حداقل مواردی 
چون پزشک، زیر ساخت ها، شرایط مناســب سالن مسابقات و ... را 

فراهم کنند.
با توجه به این موضوعات، پیشنهاد می شود که فدراسیون بوکس ایران 
نیز همانند سایر فدراســیون های ورزشی از جمله والیبال، بسکتبال و 
... قانونی مبنی بر اینکه تیم های شرکت کننده در لیگ باید بدهی های 
سال های قبل خود را تسویه کنند، تصویب کند. البته باید قبول کرد که 
شریط بوکس از نظر اقتصادی به هیچ عنوان قابل مقایسه با رشته های 
نام برده نیست که باید دید نهایتا فدراسیون بوکس چه راه حلی برای 

این موضوع پیدا خواهد کرد.

نقل قول روز

خیز  رقیب تدارکاتی »کی روش« برای قهرمانی جام جهانی
سرمربی سنگال بعد از تساوی مقابل ایران از آرزویش در جام جهانی صحبت کرد.سنگال قهرمان 
آفریقا آخرین رقیب تدارکاتی شــاگردان کارلوس کی روش در اردوی اتریش بود. شیرهای ترانگا 
با نسلی طالیی موفق شدند در ســال 2022 قهرمان آفریقا شوند. نکته جالب این است که سنگال 
در فینال مصری را شکســت داد که زیرنظر کارلوس کی روش بود.کی روش برای بار سوم هفته 
گذشته مقابل سنگال بازی کرد و این بار با یوزها مقابل قهرمان آفریقا به نتیجه تساوی یک بر یک 
دست یافت.آلیو سیسه، سرمربی ســنگال در جدیدترین مصاحبه اش درباره آرزوی خود در جام 
جهانی 2022 قطر صحبت کرد و گفت: زمان آن رســیده که تیمی از قاره آفریقا قهرمان جام جهانی 
شود. امیدوارم هواداران کشورهای عربی در قطر ما را حمایت کنند تا بتوانیم آرزوی قهرمانی در دنیا 

را محقق کنیم.سنگال در گروه اول جام جهانی 2022 با تیم های قطر، اکوادور و هلند رقیب است.
 

در اوج آمادگی هستم؛ باید نظر »کی روش« را جلب کنم!
هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: باید تالشم را بیشــتر کنم تا در این مدت یک ونیم ماهه 
تا آغاز جام جهانی بتوانم نظر کی روش را جلب کنم.محسن آذرباد درباره شرایط تیم فوتبال مس 
رفسنجان در ۶ هفته ابتدایی لیگ برتر، اظهار داشــت: خوشبختانه شرایط تیم خیلی خوبی داریم 
و با توجه به تعطیالت لیگ به خاطر فیفادی چند بازی تدارکاتی انجام دادیم تا از شــرایط مسابقه 
و آمادگی دور نشویم. این بازی های دوستانه در شناخت نقاط ضعف و قوت و افزایش هماهنگی 
تیمی مان بسیار موثر بود.هافبک تیم مس رفسنجان درخصوص دیدار هفته هفتم تیمش، گفت: 
در هفته هفتم باید با تیم صنعت نفت آبادانی بازی کنیم که تیمی بسیار زهردار و خطرناک است. این 
تیم سرمربی خود را تغییر داده و از آنجایی که در دیدارهای قبلی خود عملکرد خوبی نداشته قطعا در 

این بازی خانگی با تمام توان برای کسب پیروزی به زمین خواهند آمد.

»طارمی« به »مسی« تشبیه شد
رسانه پرتغالی، ستاره ایرانی پورتو را به اسطوره فوتبال آرژانتین تشبیه کرد.در هفته هشتم رقابت های 
لیگ پرتغال تیم های پورتو و براگا مقابل هم قرار گرفتند که این مســابقه با نتیجه 4 بر یک به سود 
پورتو خاتمه پیدا کرد.مهدی طارمی، ســتاره ایرانی تیم فوتبال پورتو در این مسابقه عملکرد بسیار 
خوبی از خود به نمایش گذاشت و روی گل های تیمش تاثیر بسیار زیادی داشت؛ اما موفق به گلزنی 
نشد و یک پاس گل داد.ستاره ایرانی با وجود اینکه گلزنی نکرد ولی پاس گل داد و در بقیه گل های 
اژدها تاثیرگذار بود به همین خاطر به عنوان با ارزش ترین بازیکن زمین انتخاب شد. سایت »گل 
پوینت« پرتغال که در ارزیابی هایش بسیار سخت گیر است به مهدی طارمی 
باالترین امتیاز زمین یعنی 8.5 از 10 را داد تا ســتاره ایرانی بهترین بازیکن 
زمین شــود.این رســانه پرتغالی در ادامه به تمجید از مهاجم ملی پوش 
ایرانی پرداخت و او را به مسی تشــبیه کرد و نوشت: عملکرد فوق العاده 
مهدی طارمی ثابت می کند که این فقط مسی نیست که تنها با یک پاس 
گل عنوان برترین بازیکن میدان»رتبه های مسی« را کسب می 
کند.این رسانه به توانایی مسی اشاره کرد که در بسیاری از 
بازی ها گلی نمی زند ولی بــا پاس گل و تاثیرگذاری 
بهترین بازیکن زمین می شــود. 
طارمی هم جای پای مســی 
گذاشــته و بدون اینکه گلی 
بزند بــا تاثیرگذاری بهترین 

عملکرد را داشت.
 

مستطیل سبز

کی روش: 

باید معجزه کنم
ســرمربی تیم ملی فوتبال گفت: باید در زمان 
کوتاه باقی مانده تا جام جهانــی معجزه کنم 
و گالیه ای هم نــدارم. کارلوس کــی روش در 
تازه ترین گفت و گوی خــود درباره آمادگی تیم 
ملی ایران و رقبا اظهار کرد: امیدوارم بازگشــت 
مجدد من برای هواداران ایرانی خوب باشد. وی 
همچنین گفت که اینک شاد کردن مردم ایران 
وظیفه او در تیم ملی اســت.کی روش درباره 
همگروهی با انگلیس و ولز اظهار داشت: این 
گروه خاص است، اما تالش می کنیم محکم 
بازی کنیــم. ما فاصله کوتاهی با شــروع جام 
جهانی در قطر داریم.ســرمربی تیم ملی ایران 
درباره امید میلیون ها هوادار ایرانی برای صعود 
از گروه با توجه به امتیازبندی تیم های همگروه 
ایران در جدول فیفا و اینکه توقع هواداران ایرانی 
برای صعود واقع بینانه هســت یــا خیر اظهار 
داشــت: انتظار ما هم همین است و هر روز به 
بازیکنانم می گویم شما چالش تازه ای پیش 
رو دارید و باید از روز گذشــته بهتر ظاهر شوید. 
باید سعی کنیم مقابل بهترین تیم ها بازی کنیم، 
چون یا برنده می شویم یا یاد می گیریم. ما باید 
حداکثر توان خود را نشــان دهیم. حاال خواه 
این بازی ها دوستانه باشــد یا در جام جهانی 
مقابل آمریکا، انگلیس و ولز باشــد.وی همه 
تیم های حاضر در گروه ایران را برابر و مشــکل 
خواند و درباره بازی نخست با انگلیس گفت: 
به هرحال این بازی خاصی است. انگلیس تیم 
بزرگ با بازیکنان بزرگ است. ما هم باید در این 
عرصه جهانی فوتبال خودمان را نشان دهیم. 
در فوتبال از قبل هیچ تیمی برنده نیست. من 
گرت ساوت گیت، ســرمربی این تیم را مدت 
هاست که می شناســم. ما هم آماده هستیم. 
هم گروهی با انگلیس باعث بهتر شدن تیم ما 
می شود، بازی مقابل تیم و بازیکنان بزرگ آن 
باعث افتخارماست. اینک بازی با انگلیس برای 
ما مهم است و وقتی این بازی تمام شد به بازی 
بعدی و سپس به بازی آخر مقابل آمریکا فکر 
می کنیم.وی عنوان کرد:  دفاع ما سازمان یافته 
است و زمانی که توپ در اختیار ماست می دانیم 
چگونه برنده بازی باشیم. باید با ذهنیت برتری 

مقابل حریفان بازی کنیم.

قطعا رشد لیگ برتر بوکس به یکباره امکان پذیر نیست 
و نیازمند مرور زمان است؛ اما با تجربه ای که از سال 
۱۳۹۹ داریم به نظرم باید کمی در تعیین قوانین سفت 

و سخت تر عمل کرد

فوتبال جهان

وز عکس خبر ر

سرنوشت کره و ژاپن در 
دستان دو زن ایرانی!

زری فتحــی و گالره ناظمــی دو داور 
بین المللی فوتسال ایران، قاضی دیدار 
حســاس کره جنوبی و ژاپــن بودند.

فتحی و ناظمی که پیــش از این نیز 
بارها در مسابقات مهم مردان قضاوت 
داشتند، این بار در یک تجربه جدید در 
مرحله نهایی مسابقات لیگ ملت های 
مردان آسیا حاضر هستند و تاکنون به 

قضاوت چهار دیدار پرداخته اند.

مربی اســبق تیم ملــی فوتبال کشــورمان گفت: 
رسانه های بیگانه ای مثل اینترنشنال، شبکه من و 
تو و ... خیرخواه کشورمان نیستند و دل شان به حال 

مردم نسوخته است.
نادر فریادشیران در مورد جوسازی های رسانه های 
بیگانه مثل ایران اینترنشنال علیه مسائل مختلف 
کشورمان و تیم های ورزشــی اظهار داشت: وقتی 
که در رسانه های کشور خودمان حرف های ما بیان 
می شود و بدون تحریف و سانســور انعکاس پیدا 
کند هیچکسی حاضر نمی شــود که به رسانه های 
بیگانه مراجعه کند. خوشــبختانه در حوزه ورزش و 

به خصوص فوتبال صحبت هــا و انتقادها به خوبی 
منعکس می شود. من بارها در رسانه های خودمان 
علیه وزیر، وکیل، نماینده مجلس، رییس فدراسیون 
و ... انتقادهایی را مطرح کردم که همگی آنها منتشر 

شده است.
وی افزود: اکنون هم مــردم ما مطالبات و حقوقی 
دارند که آنها را پیگیر هســتند. وقتــی می بینیم در 
شبکه چهار ســیما بحث های خوب و کارشناسی با 
حضور اســاتید دانشگاه مطرح می شــود که در آن 
صحبت های گروهی از مردم و حرف دل آن ها گفته 
می شود خوشــحال می شــویم که این موضوعات 

در رســانه ملی انعکاس پیدا می کند. اما کاش این 
گفت وگوها فقط در شبکه چهار نبود و این برنامه ها 
در شبکه های دیگر مثل یک، دو و شبکه خبر هم اجرا 
می شد. باید رسانه ها حرف دل مردم را بزنند. قطعا 
در این صورت هیچ کس به رســانه های بیگانه مثل 
اینترنشنال و من و تو رجوع نمی کند. چه لزومی دارد 
وقتی رسانه های خودمان حرف دل مردم را بگویند 
مردم به رسانه های بیگانه که دل شان با مردم کشور 

نیست مراجعه کنند.

 مربی اسبق تیم ملی فوتبال:

  رسانه هایی مثل اینترنشنال و من و تو، دل شان به حال 
مردم نسوخته است

م
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مدیر منطقه دو شهرداری:

مردم منطقه 2 در عرصه ایثار  و شهادت پیشتاز هستند
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: روحیه مردم این منطقه در امر ایثار و شهادت بی مثال است، 
به عنوان نمونه محله دهنو با ۱۶۷ شهید، محله برزان با ۱۲۰ شــهید، محله آفاران با ۱۲۴ شهید از جمله 
محالت شاخص منطقه دو شــهر اصفهان محسوب می شــود.محمد صیرفی نژاد در نخستین کنگره 
سرداران و ۶۰۰ شهید منطقه دو شهر اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد و نام تمام شهدای انقالب و اسالم، 
اظهار کرد: از خصایص بارز منطقه دو شهر اصفهان، داشتن شهروندانی بسیار مومن، انقالبی، شریف و 
شهیدپرور است.وی افزود: منطقه دو شهر اصفهان در عرصه های مختلف از پیش از انقالب اسالمی تا 
دوران طالیی دفاع مقدس و عصر حاضر پیشتاز بوده است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: اگر از کوچه ها و خیابان های این منطقه عبور کنیم، بدون شک به شهید پروری و انقالبی بودن مردم 
این منطقه اذعان خواهید کرد، به نحوی که تعدد شهدا باعث نام گذاری خیابانی در محله آفاران منطقه 
دو به نام »شهیدان« شده است.وی با بیان اینکه محالت مختلف این منطقه، دارای شهدای متعددی 
هستند که جان خود را در راه اســالم و انقالب تقدیم کردند، گفت: روحیه مردم این منطقه در امر ایثار و 
شهادت بی مثال است، به عنوان نمونه محله دهنو با ۱۶۷ شهید، محله برزان با ۱۲۰ شهید، محله آفاران با 

۱۲۴ شهید از جمله محالت شاخص منطقه دو شهر اصفهان محسوب می شود.
 

اطالعات عرصه های فضای سبز و معابر منطقه 5 به روز شد
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از به روزرسانی اطالعات فضای سبز و معابر این منطقه خبر داد و گفت: در 
این طرح، مساحت دقیق تشتک های درختان که بیشتر به منظور آبیاری درختان طراحی می شود، برداشت 
و سطح آنها از مساحت فضای سبز کم شد که این موضوع هزینه قراردادهای نگهداری فضای سبز را نیز 
کاهش می دهد.حسین کارگر اظهار کرد: با توجه به اهمیت وجود بانک اطالعاتی که می تواند در نیازسنجی ها 
و شناسایی کمبودها کمک زیادی به برنامه ریزان کند، از هدررفت منابع مالی به شکل قابل مالحظه ای نیز 
جلوگیری می شود.وی ادامه داد: اگر میزان دقیق عرصه های فضای سبز منطقه پنج مشخص شود و سطح 
سخت از آن جدا شده باشد، هنگام عقد قرارداد با پیمانکار جهت نگهداری از فضاهای سبز به میزان قابل 
توجهی شاهد صرفه جویی در منابع مالی خواهیم بود.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
تمام اطالعات فضای سبز و معابر این منطقه، شامل تعداد درختان و مکان دقیق هر درخت، نوع آبیاری و 
نوع هر درخت به همراه گونه شناسی مربوط به آنها، همچنین مساحت دقیق سطح سخت و سبز موجود 
در پارک های سطح این منطقه شناسایی شــد.وی ادامه داد: در این طرح تمام اقالم اطالعاتی موجود در 
رفیوژهای معابر منطقه پنج شامل سطح گل کاری ها نقشه برداری شده اســت.کارگر اظهار کرد: در طرح 
به روزرسانی اطالعات فضای سبز و معابر این منطقه، مساحت دقیق تشتک های درختان که بیشتر به منظور 

آبیاری درختان طراحی می شود نیز برداشت و سطح آنها از مساحت فضای سبز کم شد .
   

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

لوکس نوری محوطه های بازی اصالح می شود
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: به منظور بهسازی، ارتقای زیبایی بصری شهری و ارائه خدمات 
شایسته به شهروندان، اصالح روشنایی محوطه های بازی سطح این منطقه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد 
ریال در حال انجام است.سیدسلمان قاضی عســگر اظهار کرد: پروژه اصالح لوکس نوری محوطه های 
بازی سطح منطقه ۹ با هدف ارتقای روشنایی و ایمنی سایت های بازی این منطقه با هزینه ای بالغ بر 
پنج میلیارد ریال در دست اجراست و تا اواســط مهرماه به بهره برداری می رسد.وی با تاکید بر اهمیت 
نورپردازی به عنوان یکی از راه های افزایش دید شــهروندان و زیبایی بصــری، تصریح کرد: همزمان با 
بهسازی و ساماندهی بوستان ها، طرح نورپردازی و تامین روشنایی آن نیز در حال انجام است.قاضی 
عسگر خاطرنشان کرد: نصب پایه چراغ روشنایی، تجهیز وسایل ورزشی، بازی کودکان و تعمیر سرویس 

بهداشتی از دیگر اقداماتی است که در بوستان های سطح این منطقه انجام می شود.

کافهگالری؛ایدهمدیرکلبرایطبقهدوممیداننقشجهان

فکر بکر آقای مدیرکل!

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  ایسنا
استان اصفهان گفت: نظر ما برای کاربری طبقه دوم 
میدان نقش جهان، یک کافه گالری است، چون صرف ایجاد موزه توجیه 
اقتصادی ندارد و کسی حاضر به انجام آن نیست؛ بنابراین باید برای آن 

پاخور ایجاد کرد؛ اما شأنیت بنا هم برای من بسیار مهم است.
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان در گفت و گویی درباره مرمت گنبد مسجد جامع عباسی، 
به سواالتی نیز درخصوص بعضی مســائل و مشکالت در حوزه میراث 
فرهنگی و باستان شناسی استان پاســخ داده که در ادامه گزیده ای از 

آن را می خوانید:
   ما شورایی در تهران تشکیل دادیم که در چند جلسه از آن مدیر پایگاه 
میدان نقش جهان هم حضور داشت و درباره کف میدان صحبت شد. 
نظر شخصی من این است که باید تمام سنگ کف میدان برداشته شده 
و به میدان چوگان یعنی حالت اولیــه و اصلی خود بازگردد چراکه این 
میدان، میدان چوگان اســت. ضمن اینکه میدان جای موتورســواری 
نیست و من هنوز نتوانســتم جلوی آن را بگیرم حتی حکم دادستانی 
را هم گرفتیــم ولی در این خصــوص همچنان تغییری ایجاد نشــده 
اســت؛ اما درباره تبدیل به میدان چوگان که البته یک مقدار ســخت 

است خارج از نگاه اســتان بلکه از نگاه ملی، طرح جامعی داریم که آن 
را با حضور اساتیدی مانند آقای محبعلی و دیگر بزرگان صاحبان فکر و 
اندیشه دنبال می کنیم. درباره جداره ها هم فکر می کنم که بتوانیم همه 
انشعابات شامل آب و برق و گاز را به یک کانال زیرزمینی ببریم که البته 

کار بسیار سختی است.
   با توجه به وضعیتی که میدان دارد سبک سنگین می کنیم تا بتوانیم 
چوگان را به میــدان بازگردانیم که اگر چنین شــود یعنی کف میدان را 
به حالت اصلی خود بازگردانیم قاعدتا بــا مخالفت های زیادی مواجه 
می شــویم اما این کار به کنترل رطوبت نیز بسیار کمک می کند؛ ضمن 
اینکه اقداماتی هم توسط مدیریت بحران استان در حال انجام است، اما 
به هرحال بناهای این چنینی درهرصورت با خطر مواجه هستند و اگر همه 
این کارها هم انجام شود هیچ وقت خیال من راحت نمی شود چراکه این 
سازه ها همیشه ممکن است با خطر مواجه شوند. بیشتر از هزار کپسول 
آتش نشــانی هم خریداری شــده اما در واقع کار در بازار سخت است 
به طوری که نه می شود بجنگیم و نه می شود آن را رها کنیم؛ ببینید چقدر 
از جداره ها تراشیده شده! چقدر از جداره ها کامل از بین رفته و یک حجره 
برای آن ایجادشده! چقدر زیرزمین ایجادشده! چقدر هواکش و راه پله 
ایجاد کردند! االن تقریبا جلوی این معضل ها گرفته شده اما آسیبی که 

قبال ایجادشده کم نیست. بخشی از آن را مدیریت کرده و پیش می رویم 
اما از طرف دیگر بدون مشارکت بازاری ها شــدنی نیست ضمن اینکه 

اولین بحث بازاری ها این است که می گویند پولی برای هزینه ندارند.
  درباره کاربری طبقه دوم میدان هم به دنبال فردی هستیم که بتواند 
آنچه می خواهیــم را انجام دهد یعنی نظر ما بــرای کاربری طبقه دوم 
میدان، یک کافه گالری است چون صرف ایجاد موزه توجیه اقتصادی 
ندارد و کسی حاضر به انجام آن نیســت؛ بنابراین باید برای آن پاخور 
ایجاد کرد اما شأنیت بنا هم برای من بسیار مهم است. درمجموع اینکه 

قطعا آن را با این شرایط واگذار می کنیم.
   یکی دو نفر آمده اند و خواســته ایم طرح خــود را به طور کامل ارائه 
کنند که اگر تایید کنیم در مدت یک هفته تا ۱۰ روز واگذار می کنیم چون 
حیف است که یک فضای این چنینی را از دست بدهیم؛ ضمن اینکه اگر 

کاربری آن پاخور نداشته باشد تخریب آن بیشتر می شود.
  من با واگذاری خانه های تاریخی موافق هســتم و هرچه داشــته 
باشیم را واگذار می کنم. واقعیت این است که اگر می توانستیم واگذار 
نمی کردیم اما چون نداریم واگذار می کنیم و اصال به دنبال نگه داشتن 
نیستیم. از طرفی واگذاری آن ها به اقتصاد و اشتغال و فرهنگ سازی 

کمک می کند.
   ما در دو حوزه، یکــی در حوزه باستان شناســی و یکی هم در حوزه 
صندوق حفظ و احیا با مشکالتی مواجه هستیم. در خصوص صندوق 
حفظ و احیا باید گفت این موضوع مصوب شــده که خانه های تاریخی 
در مالکیت دولت به معنای عام، با تغییر کاربری به صورت مشارکتی در 
اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند، اما از دیدگاه من ایراد این است که 
برآوردهای اولیه کامال اشتباه اســت و نظارتی بر سیستم مرمتی آن ها 
صورت نمی گیرد و از محل درآمد آن ها نیز چیزی عاید استان نمی شود و 
این فاجعه است. درصورتی که یک ظرفیت قانونی به نام ماده ۲۷ وجود 
دارد که اجازه می دهد درآمد آن به استان بازگردد. موضوع دوم این است 
که به عنوان مثال در ایستگاه متروی ابن سینا که کاوش باستان شناسی 
در آن به صورت علمی و با حدود ۱۸ میلیون تومان انجام شــد، اما اگر 
همین کار توسط پژوهشگاه انجام می شد چندین برابر هزینه می گرفت.

    من به نظام مهندسی هم گفته ام که ما باید قبول کنیم معماری ما 
بعد از انقالب معماری قوی نیســت؛ اول باید ایراد خود را قبول کنیم و 
بعد الگویی از معماری ایرانی اســالمی ارائه  دهیم. حواس مان باشد 
که یکی از رازهای ماندگاری این تمدن، معماری آن اســت کما اینکه از 
گذشــته تابه حال نماد بارز و هویدای آن مســجد امام)ره( و مجموعه 

میدان است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از اجرای 
بیش از ۶۷ هزار تن آسفالت در سال جاری خبر داد 
و گفت: اکیپ های این سازمان با استقرار در مناطق 
پانزده گانــه به مناسب ســازی، لکه گیری و روکش 
آسفالت معابر اصلی و فرعی شــهری می پردازند.

امیرعباس رحمتی اظهار کرد: در حال حاضر چندین 
اکیپ آسفالت کاری در سطح شهر در حال فعالیت 
است و تا جایی که شرایط جوی مساعد باشد تا پایان 

سال جاری نسبت به روکش آســفالت و همچنین 
ترمیم آسفالت های تخریب شده، اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اکیپ های سازمان عمران با استقرار 
در مناطق پانزده گانه به مناسب ســازی، لکه گیری 
و روکش آســفالت معابــر اصلی و فرعی شــهری 
می پردازند که شامل چندین اکیپ آسفالت ریزی، 
آسفالت رویه، آسفالت تراشــی و لکه گیری است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: 
فرمول آسفالت استفاده شــده، استاندارد و مطابق 
با آب وهوای شهر اصفهان اســت و عالوه بر تاییدیه 
آزمایشگاه سازمان عمران، از آزمایشگاه مکانیک و 
خاک نیز تاییدیه دریافت می کنیم.وی افزود: اجرای 

آسفالت در معابر تازه تاســیس، آسفالت پروژه ها، 
پل ها، لکه گیری و درزگیری آســفالت های معیوب 
شــامل ترمیم محل نشســت ها، ترمیم ترک های 
انبســاطی و انعکاســی، ترمیم تقاطع ها و میادین 
بخشــی از فعالیت های اکیپ های پخش آسفالت 
این سازمان اســت.رحمتی با بیان اینکه با فعالیت 
شــبانه روزی اکیپ های پخش آســفالت سازمان 
عمران، شاهد یک جهش در بهبود آسفالت معابر شهر 
اصفهان بوده ایم، اظهار کرد: با توجه به این  موضوع 
از ابتدای ســال جاری تاکنون بیــش از ۶۷ هزار تن 
آســفالت ریزی در معابر اصلی و فرعی و پروژه های 

شهری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای بیش از 6۷ هزار تن آسفالت در سال جاری

آیین جمعه قالیشویان در مشهد اردهال برگزار شد
آیین ســنتی مذهبی قالیشــویان شــهید اردهال در دومین جمعه از ماه مهر بــا عنوان »جمعه 
قالیشویان« برگزارشد.حضرت ســلطانعلی بن امام محمد باقر )ع( یکی از امامزادگان بالفصلی 
اســت که از یک طرف فرزند امام باقر )ع( و از طرفی برادر امام صادق )ع( است و در بررسی های 
انجام گرفته تاریخی این امامزاده واجــب التعظیم در میان تمامی امامــزادگان، یگانه امامزاده 
بالفصلی است که دارای اسناد معتبر زندگینامه و قیام خونین اردهال است.ارادتمندان به حضرت 
سلطانعلی بن امام محمد باقر )ع(، مشهداردهال را کربالی ایران می دانند و معتقدند ثو اب زیارت 
این امامزاده همسنگ با زیارت امام حسین )ع( در کربالست چرا که همانند آن حضرت مظلومانه 
در قتلگاه سر از بدن مطهرش جداشده است بنابراین در تاریخ شیعه دو قتلگاه است یکی قتلگاه 
ساالرشهیدان حسین ابن علی )ع( در کربالی معلی و دیگری قتلگاه این بزرگوار در اردهال است.

آیین سنتی مذهبی قالی شویان ت ن  ه  ا م ر اس م س ن ت  ی م ذ ه ب  ی ای ر ان است که به س  ال ش م س  ی محاسبه 
و ه ر ســ  ال دوم ی ن ج م  ع ه م  ه ر م  اه در م شــ  ه د ارد ه  ال از ت و اب  ع ک  اش ان در آســتان مقدس ام  ام ز اده 

س ل ط ان  ع ل  ی ف رزن د ام  ام م ح م د ب  اق ر )ع( در ۴۵ ک ی ل وم ت ر ی ک  اش  ان برگ ز ار م  ی ش ود.
اهالی والیت مدار، مومن و متعهد فین کاشــان همزمان با دومین جمعه از ماه مهر آیین ســنتی 
مذهبی قالیشویان را به عنوان حماسه جهاد و شهادت که قرابتی عجیب با واقعه عاشورا و حماسه 
حسینی در کربال دارد، برگزارمی کنند.این مراسم حماســی که در فهرست آثار ناملموس و میراث 
معنوی یونسکو نیز به ثبت رسیده است هر سال با حال و هوای باشکوه و معنوی خاصی در بازسازی 

ملموس و محسوس تاریخ حماسی اردهال به صورت نمادین برگزارمی شود.

مادر شهیدان دهقانی به دیدار فرزندان شهیدش شتافت
مادر شــهیدان دهقانی به علت بیماری وکهولت سن در ۸۰ ســالگی به دیدار فرزندان شهیدش 
شتافت.حاجیه خانم عذرا رضایی، مادر شهیدان حســن و زهرادهقانی به علت بیماری و کهولت 
در ۸۰ سالگی دارفانی را وداع گفت.شهید حسن دهقانی سال ۱۳۶۵ دربمب گذاری حرم حضرت 
معصومه )س( توسط منافقین کوردل به شهادت رسید.شــهیدزهرا دهقانی هم به عنوان دانش 
آموز ســال ۱۳۶۵ دربمب گذاری حرم مطهرحضرت معصومه )س( منافقین کوردل به شــهادت 
رسید. شهیدان دهقانی که به صورت نیروی مردمی به شهادت رســیدند، در گلزار شهدای آستان 
مقدس امامزاده محمد )ع( شهرنوش آباد ازتوابع شهرستان آران و بیدگل به خاک سپرده شده اند.

پیکر این مادر شهیدان در آران و بیدگل تشییع و در گلزار شــهدای امامزاده محمد شهر نوش آباد 
به خاک سپرده شد.

 

 بهره برداری از تاالر فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
دولت آباد برخوار

تاالر فرهنگی اجتماعی شــهرداری دولت آباد برخوار با حضور ســید محمد حسینی، معاون امور 
مجلس رییس جمهور به بهره برداری رســید.محمد حسن یاری شــهردار دولت آباد گفت:  تاالر 
فرهنگی اجتماعی شهرداری در زمینی با هزار متر مربع زیربنا، در مدت ۱۸ ماه با بیش از ۱۱۰ میلیارد 
ریال هزینه بازســازی، تجهیز و تکمیل شده اســت.معاون امور مجلس رییس جمهور در جلسه 
شورای اداری شهرستان برخوار گفت: دغدغه رییس جمهور و هیئت دولت خدمت و رسیدگی به 
مشکالت مردم در بخش های مختلف است.سید محمد حسینی افزود: مشکالت مطرح شده در 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، تولیدی، ورزشــی، فرهنگی، عمرانی، شهری و اجتماعی 
دسته بندی و به دستگاه های مربوطه ارجاع و پیگیری می شود.بازدید از دو طرح نیمه تمام ادامه 
بلوار جانبازان دولت آباد و بیمارستان ۹۶ تخت خوابی برخوار و حضور در یادواره شهدای دستگرد از 

دیگر برنامه های معاون رییس جمهور در سفر به شهرستان برخوار است.

با مسئولان

خبر روزشهرستان ها

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
مطرح کرد:

ثبت ساالنه 100 وقف جدید 
در اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: وقف یکی از خوبی های سنت پیامبر اکرم 
)ص( و اســاس نظام اســالمی است.حجت 
االسالم محمدحسین بلک با بیان اینکه ضعف 
در باور ها و تردید در عقاید بــرای هر جامعه ای 
مخرب است، اظهار کرد: کسانی می توانند اسوه 
و الگو باشند که هم اهل شــکیبایی و هم اهل 
یقیقن به باور هــای دینی باشــند.وی افزود: 
اگر شــهدای کربال برای همیشه مانده اند و اگر 
شــهدای صدراســالم تاکنون ماندگار هستند، 
به دلیل باور هــای دینی آن ها بوده ، دشــمن 
به دنبال شکستن اســتقامت جامعه و ایجاد 
خلل در باور های دینی اســت.حجت االسالم 
بلک با اشاره به اینکه حوادث و فتنه ها درصدد 
وانمود کردن از بین رفتن اســتقامت مردم در 
نظام مقدس جمهوری اســالمی است، گفت: 
خواست دشمن القای این مســئله شیطانی 
است و همه آن ها تالش می کنند بانوان از سنگر 
حجاب خارج شــوند و باور هــا را متزلزل کنند.

وی اضافه کرد: شهدای ما دانستند که اغلب در 
وصیت نامه هایشان بر حجاب تاکید کردند، رمز 
جاودانگی هر امت و نهضتی در پرتو استقامت 
و مقاومت بر خدا و ایســتادگی بر باور هاست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
ادامه با اشــاره به دهه وقف اظهار داشت: وقف 
یکی از خوبی های ســنت پیامبر اکرم )ص( و 
اساس نظام اسالمی اســت، باید توجه داشت 
که در استان اصفهان به طور میانگین ۱۰۰ وقف 
جدید ثبت شده و همواره این رود زالل در جریان 
است.وی  با بیان اینکه در گذشته بیشتر افراد 
مازاد اموال خود را برای خــدا وقف می کردند، 
گفت: امروز کسانی وقف می کنند که خودشان 
به منزل مسکونی نیاز دارند، امروز سن واقفان 
نیز کاهش یافته و از ســویی نیــات واقفان بر 
اســاس نیاز روز بوده اســت.حجت االســالم 
بلک گفت:امســال  تاکنون ۲۵ میلیارد تومان 
اجرای نیات داشــته ایم که از آن جمله برپایی 
مراسم های مذهبی، دارو، درمان و بهداشت و 

تامین ملزومات تحصیلی بوده است.

شهردار اصفهان خبرداد:

احداث ایستگاه های مترو با جدیدترین تکنولوژی ها
شهردار اصفهان گفت: در محور چهارراه ابن سینا، میدان امام علی )ع( و چهارراه شکرشکن سه ایستگاه خط دو متروی کالن شهر اصفهان در حال احداث است.

علی قاسم زاده  با اشاره به احداث سه ایستگاه خط دو متروی اصفهان، اظهار کرد: در محور چهارراه ابن سینا، میدان امام علی )ع( و چهارراه شکرشکن سه ایستگاه 
خط دو متروی این کالن شهر در حال احداث است و در سه ماه اخیر طرح های عمرانی آن آغاز شده است.وی افزود: از شهروندان درخواست می کنیم در محور چهارراه 
ابن سینا، میدان امام علی )ع( و چهارراه شکرشکن همکاری الزم را داشته باشند تا سه ایستگاه مهم خط دو متروی اصفهان با جدیدترین روش ها و تکنولوژی ها احداث 
شود و بتوانیم زیرزمین این شهر، اقدامات الزم را انجام دهیم، البته اجرای طرح ترافیکی در چهارراه ابن سینا، ترافیک این نقطه را روان تر از قبل کرده است.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه هفته گذشته همزمان با آغاز سال تحصیلی با همکاری پلیس راهور، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری، آموزش وپرورش و مدیریت استان 
در شناورسازی ساعات فعالیت ادارات و دستگاه ها شاهد گره های ترافیکی در شهر نبودیم، گفت: این همگرایی باعث شد که در شهر ترافیک قابل قبولی را شاهد باشیم 
و امیدواریم در هفته جاری نیز ترافیک روانی را داشته باشیم.قاسم زاده تاکید کرد: همکاری مردم به ویژه اولیای دانش آموزان باعث شد دغدغه ما نسبت به ترافیک 
هفته اول مهرماه برطرف شود و مشکل ترافیکی خاصی در شهر نداشته باشیم.شهردار اصفهان ادامه داد: در این راستا تالش کردیم با مهندسی ترافیک و استفاده از 

متخصصان و همکاری پلیس راهور، در هر سه نقطه شهروندان در تردد های شهری دچار مشکل نشوند.

کنگره شهدای 
منطقه 2 شهرداری 

اصفهان
کنگــره ۶۰۰ شــهید محالت 
منطقه ۲ شــهرداری اصفهان 

شامگاه جمعه برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیرکل ورزش و جوانان اســتان گفت: برای تکمیل طرح های ورزشی نیمه تمام 
استان اصفهان 345 میلیارد تومان پیش بینی اعتبار شده است.محمدی اظهار کرد: 
یکی  از چالش های مهم پیش روی دستگاه ورزش و جوانان استان، بحث اتمام طرح 
های نیمه تمام است؛ در سطح استان اصفهان بیش از 200 طرح ورزشی نیمه تمام 
وجود دارد که برخی از آن ها چندین سال پیش آغاز شده اند، اما هنوز به بهره برداری 
نرسیده اند.محمدی افزود: از محل سفر رییس جمهور به اصفهان برای تکمیل طرح 
های نیمه تمام 345 میلیارد تومان پیش بینی اعتبار شده و اولویت ما بر تکمیل طرح 

های نیمه تمام ورزشی و بهره برداری از آن اســت و از محل این اعتبارات هیچ طرح 
جدیدی احداث نخواهد شد.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر مباحث فوق، برنامه ریزی 
برای ساماندهی به هیئت های ورزشی در دستور کار اداره ورزش و جوانان قرار گرفته 
و تعدادی از مجامع هیئت های ورزشی برگزار شده است و برخی دیگر نیز پس از طی 
تشریفات قانونی به زودی برگزار خواهند شد. جامعه از اداره ورزش و جوانان انتظارات 
باالیی دارد و منابع محدودی داریم، اما تالش می کنیم که از بضاعت موجود بیشترین 

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

شرکت فوالد مبارکه برای نخستین بار در کشــور، موفق به طراحی، ساخت و 
بهره برداری از ماشین شارژ وایر مربوط به LF3 شد.

شرکت فوالد مبارکه در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری در سال 
1401، برای نخستین بار در کشــور، موفق به طراحی، ساخت و بهره برداری از 
ماشین شــارژ وایر مربوط به LF3  شــد، موفقیتی که تاکنون با این سطح از 

قابلیت ها در کشور به دست نیامده بود.
مسیب فتاح المنان، مدیر عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به این 
موفقیت در گفت وگو با خبرنگار ایراســین اظهار کرد: در ماشــین تزریق وایر، 
وایرهای آلومینیوم، گرافیت و کافی وایر با  سرعت بیشتر از 200 متر بر ثانیه به 

داخل مذاب تزریق می شود.
وی افزود: علت این امر آن است که موادی که قرار است به مذاب اضافه شوند، 
اکسیداسیون بســیار قوی دارند و در دمای بیش از هزار تا هزار و 550 درجه، 
هرقدر بتوانیم آن ها را با سرعت بیشتری به درون مذاب تزریق کنیم، از تماس 
مواد با هوا بیشتر جلوگیری می شــود و راندمان بهتری را در جذب مواد داخل 
مذاب به دست می آوریم؛ بنابراین میزان اتالف مواد و هزینه تولید هم کاهش 

پیدا می کند.
مدیر عملیات ثانویه شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این ماشین تزریق 
که از ابتــدای کار از طریق شــرکت های مطرح آلمانی تامین می شــده، باید 
آماده به کاری باالیی داشته باشد و سرعت آن با دقت بسیار زیاد تنظیم شود. 
این تجهیز حساســیت ویژه ای دارد و طی ســال ها ما به شرکت های خارجی 
وابسته بودیم که آن را تهیه و تجهیز و مکانیســم آن را نصب و راه اندازی کنیم. 
این کار هزینه ارزی زیادی برای شــرکت داشــت و با توجه بــه تحریم های 

به وجودآمده، محدودیت ها و سختی واردات هم به آن اضافه شد.
وی اذعان داشت: با توجه به افزایش تعداد مواد موردنیاز، به ماشین چهارخطه 
نیاز بود و ازآنجاکه تامین آن دشــوار بود، با شــرکت های توانمند در این حوزه 
مذاکره شد. چندین شرکت اعالم آمادگی کردند و نهایتا شرکت آتیه فوالد معدن 
پارسیان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، توانست ماشین 
جدید 4 خط وایر را به نحوی بســازد که با تغییرات و اصالحات صورت گرفته، 
شرایط آماده به کاری تجهیز بهتر و بیشتر از مکانیسم های مشابه خارجی باشد.

فتاح المنان گفت: این مکانیسم در کمترین زمان ممکن طی شد و تست سرد 
و تســت گرم نیز انجام گرفت و در حال حاضر این تجهیز با راندمان مناسب و 
آماده به کاری باال در حال کار است. شــکی نیست که باید تعامل چندجانبه ای 
بین واحدهای داخلی فوالد و شرکت های توانمند بیرونی وجود داشته باشد تا با 

هم افزایی، هم دلی و همراهی یکدیگر، این نتایج که منجر به شکست تحریم ها 
و افزایش قدرت و توانمندی نیروها و شرکت های داخلی است، محقق شود.

وی بیان کرد: این امر در نهایت به نفع فوالد مبارکه است؛ چراکه هزینه کمتر و در 
دسترس بودن تامین کننده مزایای زیادی برای فوالد به شمار می آید.

فتاح المنان با بیان اینکه در فرآیند فوالدسازی، بسته به نوع گرید تولیدی، مواد 
و افزودنی های فراوان در مرحله ذوب و پاالیش استفاده می شود ،گفت: یکی 
از روش های تزریق این افزودنی ها، استفاده از دستگاه شارژ وایر است و یکی از 
مهم ترین موادی که در تمامی ذوب های ورق های تولیدی فوالد مبارکه استفاده 
می شود، آلومینیوم است که نقش بسزایی در کاهش اکسیژن موجود در ذوب، 
تنظیم آنالیز شیمیایی و در نتیجه بهبود کیفی فوالد تولیدی دارد. بدین منظور از 

دستگاه شارژ وایر در پاتیل های ذوب LF استفاده می شود.
مدیر عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: دستگاه های موجود 
در ناحیه فوالدســازی فوالد مبارکه که با طراحی و تکنولوژی بســیار قدیمی 
مشــغول به کار بودند، از دو شرکت خارجی تامین می شــدند و مورد استفاده 
قرار می گرفتند، اما با گذشت زمان مستهلک  شــده و با توجه به قدیمی بودن 

تکنولوژی، بهره بردار را با مشکالت عدیده ای مواجه می ساختند.
وی اذعان داشت: برای هریک از کوره های عملیات ثانویه LF در فوالد مبارکه، 
یک دستگاه شارژ وایر در نظر گرفته شده است؛ طراحی، ساخت و بهره برداری 
از ماشین شارژ وایر LF3، برای نخستین بار به همت متخصصان فوالد مبارکه، 
کشــور را از واردات این دســتگاه بی نیاز کرد و در این زمینه خودکفایی صورت 

گرفت.

چهار شهر خالق صنایع دستی کشور با شعار رویش اندیشه های نو در گردشگری 
در دوازدهمین نمایشــگاه ملی صنایع دســتی و گردشــگری گرد هم آمدند.

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتل داری همزمان 
با هفته گردشگری در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان دایر شد.شهر خالق؛ 
صنایع دستی اصفهان امسال نیز در این نمایشگاه با شعار »رویش اندیشه های 
نو در گردشگری ایران« با چهار شهر خالق بندرعباس، کرمانشاه، رشت و سنندج 

همراه شده و غرفه شهرهای خالق کشــور را برپا کرده است.سنندج به عنوان 
شهر خالق موسیقی، رشت و کرمانشاه شهر خالق خوراک، اصفهان شهر خالق 
صنایع دستی و بندرعباس شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی از سوی 
سازمان یونسکو انتخاب شده اند.در غرفه شهرهای خالق قرار است هنرهای پنج 
شهر خالق کشور در راستای توسعه گردشگری به نمایش گذاشته شود. غرفه 

شهرهای خالق کشور در سالن C نمایشگاه واقع شده است.

معاون امور مجلس رییس جمهور در سفر به استان اصفهان خواسته های مردم برخوار 
را شنید و قول داد تا از اعضای دولت این موارد را پیگیری کند.به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما،  سید محمد حســینی، در حالی در تاالر فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
دولت آباد میهمان نشست پرسش و پاسخ اهالی برخوار بود که قبل از آن در آیین بهره 
برداری این تاالر شرکت کرده بود.این  تاالر در زمینی با هزار متر مربع زیربنا، در مدت 
هجده ماه  با بیش از صد و ده میلیارد ریال هزینه بازسازی، تجهیز و تکمیل شده است. 

وی در بین نمازگزاران جمعه شاهین شهر هم حاضر شد و بر ضرورت برخورد با آسیب 
زنندگان به اموال عمومی تاکید کرد.معاون رییس جمهور در شاهین شهر از طرح خیر 
ساز دانشکده فنی و حرفه ای شاهین شهر هم بازدید و انتقاد خیر این طرح مبنی بر 
انجام نشدن تعهدات وزات علوم، تحقیقات و فن آوری برای تکمیل این طرح را شنید.

متروی شاهین شهر هم طرح نیمه تمام بعدی بود که  برا ی تکمیل این طرح به طول 
سیزده کیلومتر 4 هزار و دویست میلیارد تومان دیگر نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:

بیش از ۲۰۰ طرح ورزشی نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

طراحی، ساخت و بهره برداری از ماشین شارژ وایر در فوالد مبارکه

در دوازدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری؛

شهرهای خالق صنایع دستی کشور در اصفهان گرد هم آمدند

در سفر معاون امور مجلس رییس جمهور به اصفهان انجام شد؛

از افتتاح و بازدید چند طرح تا گفت وگوی چهره به چهره با مردم
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