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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان مطرح کرد:
 پیش بینی پیری یک سوم جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۵؛

پله پله تا پیری...!

استاندار اصفهان:

سرمایه اجتماعی در نظام 
اسالمی در اولویت قرار دارد

شهردار:

فعال پروانه ساختمانی 
جدید در شهرک شهید 
کشوری صادر نمی شود

بهره مندی بیش از 13 
هزار مددجوی اصفهانی از 

خدمات مشاوره

اجرای سامانه های نوین 
آبیاری در 135 هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی 

استان اصفهان

معاون توسعه و پیش بینی 
اداره کل هواشناسی 

استان اصفهان از استمرار 
خشکسالی اصفهان تا 
45روز آینده خبرداد؛

رویای خنک!

با خانه های تاریخی خوانسار بیشتر آشنا شویم؛
در کنج تاریخ!

واکنش رییس شورای شهر اصفهان به تکذیب اظهاراتش توسط دیوان محاسبات:

ورود به مسائل حاشیه ای، مردم را از منافع 
7خود محروم می کند

4

5

3

5

5

5

3

5

7

معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان خبر داد:

مناسب سازی ناوگان عمومی، خواسته معلوالن

شهردار اصفهان:

حق قشر روشندل در شهر ادا نشده است

  چراغ صنایع دستی اصفهان کم سو شد
    حضور زیرپوستی دست سازهای خارجی در بازار؛

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 6/40/ش مورخ 1401/03/05 شورای محترم اسالمی شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 

در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای ســنگین واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم )ص( به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه 

کارشناسی) کارشناس رســمی دادگســتری( ماهیانه به مبلغ 45/000/000 ریال )چهل و پنج میلیون ریال( به اشــخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق 

 مزایده با شــرایط آگهی انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی تا روز پنج شــنبه مورخ 1401/08/05 تا ساعت 12 به سایت ستاد 

)setadiran.ir( مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/08/15 در سایت ستاد وارد نمایید 

و اصل مدارک را تا تاریخ 1401/08/15 تا ساعت 11 صبح به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند.

آگهی تجدید مزایده
شهرداری چرمهین

ثابت راسخ- شهردارم الف:1394494

نوبت اول

55 هزار سالمند تنها در استان اصفهان شناسایی شده اند که 30 هزار نفر در شهر اصفهان ساکن هستند و الزامات و شرایط خاصی دارند.
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حفظ آب حفظ زندگی است
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چهره نزدیک به صدر: 

در دولت آینده عراق شرکت نمی کنیم
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از زبان چهره نزدیک به خود، سکوتش درباره شرکت در روند سیاسی 
آینده این کشور را شکست تا اعالم کند که در دولت آینده »مستقیم یا غیرمستقیم« شرکت نخواهد کرد و 
این درحالی است که چارچوب هماهنگی شیعی می گوید که ظرف ۲ هفته، تکلیف کابینه جدید مشخص 
خواهد شد.»صالح محمد العراقی«، معروف به »وزیر القائد«؛ شخصیت مجازی و مبهمی که از زبان 
مقتدی  صدر، توئیت می کند ، در توئیتر خود از دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مکلف عراق 
اظهار برائت کرد.او به زعم خود دولت ائتالفی آینده عراق را »دنبال رو، شــبه نظامی، امتحان پس داده، 
حکومت بنی عباس و در راستای منافع فاسدین« خواند و افزود: بر رد قاطع، صریح و آشکار مشارکت هر 
کدام از تابعین ما )جریان صدر( در دولت آینده تاکید می کنیم؛ چه آنهایی که در دولت های سابق بودند 
و چه آنهایی که در دولت فعلی حضور دارند و نیز خارج از آن، و همچنین آنهایی که از ما پیش تر جدا شدند 

یا در آینده جدا خواهند شد.   
 

پیام »مکرون« به رییس جمهور لبنان
به گزارش  آناتولی، امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانســه طی تماس تلفنی با میشــل عون، همتای 
لبنانی اش، توافق این کشور با رژیم اســراییل در مورد ترســیم مرز آبی را تبریک گفت.بنا بر اعالم نهاد 
ریاســت جمهوری لبنان، رییس جمهور فرانســه همچنین بر تعهــدات پاریس در زمینــه حمایت از 
عملیات های کاوش نفت و گاز این کشور تاکید کرد.میشل عون، رییس جمهور لبنان روز جمعه موافقت 
رسمی این کشور با توافق نهایی ترســیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد.میشل عون، 
رییس جمهور لبنان در سخنانی گفت: پیام من به شما امروز درباره یک موضوع واحد است و آن مذاکرات 
سختی است که لبنان طی ۱۰ سال گذشته برای ترسیم مرزهای دریایی و استخراج نفت وارد آن شده بود 

و به یک پایان مثبت منجر شد.
 

گفت و گوی تلفنی »چاووش اوغلو« با وزیر خارجه اوکراین 
درباره تحوالت این کشور

مولود چاووش اوغلو و دمیتری کوله با وزیران امور خارجه ترکیه و اوکراین روز شنبه در تماس تلفنی 
تازه ترین تحوالت این کشور را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری تاس؛ یک مقام وزارت امور خارجه 

ترکیه گفته کوله در این مکالمه، رخداد معدن در شمال ترکیه را به چاووش اوغلو تسلیت گفته است.
این گفت وگوی تلفنی بعد از آن انجام شد که رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین، رؤسای جمهوری 
ترکیه و روسیه در دیدار روز ۱۳ اکتبر )۲۱ مهر ماه( در آستانه قزاقستان، ایجاد مرکز توزیع و صادرات 
گاز روسیه در ترکیه، ساخت نیروگاه هسته ای دیگری در سنیوپ و حمایت از توافقنامه های صادرات 
غالت اوکراین از طریق دریای سیاه را بررسی کردند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری 

روسیه گفته است که در نشست دو رهبر، به موضوع اوکراین پرداخته نشده است.
 

پاکستان سفیر آمریکا را به دلیل اظهارات »بایدن« احضار کرد
وزیر امور خارجه پاکستان اعالم کرد که سفیر آمریکا در اسالم آباد را به دنبال اظهارات جو بایدن، رییس 
جمهور این کشور درباره ایمنی برنامه هسته ای پاکستان احضار کرده است.به گزارش  رویترز، بیالول 
بوتو زرداری با بیان اینکه از اظهارات رییس جمهور آمریکا شگفت زده شده، افزود: تا جایی که به موضوع 
امنیت و ایمنی دارایی های هسته ای پاکستان مربوط می شود، ما به همه استانداردهای بین المللی 
در تطابق با آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده ایم. جو بایدن روز پنجشــنبه در سخنرانی خود 
در کمیته کارزار انتخاباتی دموکرات کنگره مدعی شد: پاکستان ممکن است یکی از خطرناک ترین 

کشورهای جهان باشد، زیرا این کشور سالح های هسته ای بدون انسجام دارد.

ماجرای چرخش ترکیه به سمت سوریه؛

»اردوغان«از»اسد« چهمیخواهد؟

مهسا مژدهی اردوغان بعد از بیش از ک دهه دشمنی با 
بشار اسد، حاال روی دیگری از خود نشان 
داده است. او هر از گاهی حرف از عادی سازی روابط می زند و دیگر لحن 
تند و تیزی نسبت به اســد ندارد. این ماجرا تا جایی پیش رفته که طی 
روزهای اخیر مناطق تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به ترکیه در سوریه 
شاهد سفر چند مقام ترکیه ای بوده است. حتی برخی احتمال دیدار اسد 
و اردوغان را کم نمــی دانند. این اتفاقات در تئــوری های اردوغان، چیز 
عجیبی نیست. او دوست و دشــمن همیشگی ندارد و در تصمیم گیری 
هایش غیرمنتظره عمل می کند. اما ریشه نرمش او نسبت به حکومت 
سوریه چیست؟علی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه در مورد علت 
چرخش اردوغان نســبت به ســوریه و بشــار اســد  در گفــت و گو با 
»خبرآنالین«گفت: این مسئله کمی پیچیده است. در حال حاضر بیش 
از سه و نیم میلیون سوری در ترکیه هستند و انتخابات ترکیه در ۱۸ ژوئن 
۲۰۲۳ در پیش است. جمعیت کثیری از آوارگان، شهرهای مرزی ترکیه 
را پر کرده اند. حتی در برخی از شهرها تعداد جمعیت سوری ها یک و نیم 
برابر جمعیت بومی است. در نتیجه نارضایتی های سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی مردم ترکیه به اوج رسیده. مثال سوری ها با نرخ ارزان دستمزد 
در کارهای زیر زمینی و قاچاق کار می کننــد و جوانان خود ترکیه بی کار 
هستند. در نتیجه اردوغان می ترســد که آرای مردم ترکیه به خصوص 

جوانان را از دست بدهد و در نتیجه طرح احداث شهرک یک میلیون نفری 
در مناطقی که در شمال سوریه اشغال کرده را مطرح می کند که خانه های 
آجری می سازد تا حدودا یک میلیون سوری را در ۲۵۰ هزار خانه اسکان 
بدهد و در حقیقت آنها را در شمال سوریه جا بدهد.این کارشناس مسائل 
ترکیه توضیح داد: از آن طرف ارتش ترکیه از ارتش آزاد سوریه در مناطقی 
که اشغال شده حضور دارند. به نوعی این مناطق تحت کنترل استانداری 
از سوی ترکیه اداره می شــود. اما از نظر نظامی و امنیتی هم ترکیه دچار 
مشکل است. شاخه پ ک.ک در شمال سوریه و تحت کنترل پنتاگون به 
صورت مسلح حضور دارند، یعنی خطر تجزیه رسمی سوریه هم مطرح 
است.اردوغان گفته ترکیه و اسراییل در سوریه منافع مشترکی دارند و از 
آن طرف هم شهر ادلب تقریبا سه میلیون نفر از مخالفان سوری را در خود 
جای داده که به نوعی تحت کنترل ترکیه است. در این شهر ۷۰ هزار نیروی 
مسلح شبه نظامی و تروریستی حضور دارند. اگر سوریه به کمک ایران و 
روسیه بخواهد از گروه های تروریستی پاک سازی کند، آنها ناچارند از 
ادلب به ترکیه فرار کنند که باعث مشکالت امنیتی برای ترکیه می شوند.

در چنین شرایطی رییس سازمان اطالعات و امنیت ملی ترکیه با رییس 
استخبارات سوریه در یک سال اخیر مذاکراتی را به منظور عادی سازی 
روابط دو کشور انجام داده اند. اردوغان هم تالش می کند تا اگر الزم شد با 
بشار اسد مذاکراتی انجام دهد. البته او گفته که احتمالش بسیار ضعیف 

است چون اسد را جنایتکار می نامد. اردوغان ناچار است مردم ترکیه را در 
انتخابات راضی نگه دارد. پس باید با بشار اسد به توافقاتی برسد تا بتواند 
سوری ها را به سوریه باز گرداند.علی قائم مقامی در مورد مشکالت پیش 
روی اردوغان توضیح داد: این موضوع بستگی به نشست آستانه شامل 
ایران، روســیه و ترکیه هم دارد. اردوغان چندی قبل گفته بود روسیه در 
مسئله سوریه اعالم آمادگی کرده؛ اما ایران مخالف عملیات نظامی ترکیه 
در شمال سوریه است. در نتیجه آنکارا تالش می کند ایران را مسئول ادامه 
وضعیت فعلی در سوریه نشان بدهد. مسئله دیگر این است که روسیه 
هم تا حدودی مخالف عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه بوده و حتی 
آمریکا هم مخالف چنین اقداماتی اســت. اردوغان می خواهد از ادلب 
تا سرچشــمه های دجله که نزدیک به مرزهای عراق است، از تروریسم 
پ.ک.ک و شاخه های سوری اش بازبگیرد؛ اما این کار مخالفان زیادی 
دارد. ترکیه برای اینکه مشکالتش حل شود، ناچار است با اسد به توافق 
برســد. در غیر این صورت خطر تجزیه ســوریه باال می گیرد و تهدیدات 
امنیتی علیه ترکیه هم باال می گیرد. اردوغان خیلی مایل به عادی سازی 
روابط با اسد نیست؛ اما می خواهد تا زمان انتخابات به نوعی مردم ترکیه 
را ســر کار بگذارد تا در انتخابات پیروز شــده و بگوید که من می خواهم 
سوری ها را به کشور خودشان باز گردانم. او در حقیقت دارد فرصت کشی 

می کند تا از انتخابات رد شود.

عضو ارشد حزب موتلفه اســالمی در پاسخ به این 
سوال که پسر شما جذب سازمان منافقین شد آیا 
وی هم درگیر همین مسائل شــد  و برخوردی که با 
بقیه افراد جامعه در اینگونه موارد صورت می گیرد 
با وی صورت گرفته است، گفت: پسر من وضعیت 
خاصی داشــت. بیچاره مورد حملــه منافقین قرار 
گرفت و در دام آنها افتاد، بعد خودش متوجه شــد 
و وضعی پیش آمد که فهمید گرفتار شــده است و 

خودش را اصالح کرد.
مصطفی میرسلیم  در گفت وگو با عصرایران درباره 
موضوع مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد 
و اعتراضات بعد از آن اظهار کرد: موضوع فوت خانم 

امینی و برخی از ســختی هایی که در زندگی جاری 
مردم وجود دارد هیچ کدام عواملی نیستند که باعث 
بروز اغتشاشات شوند. اینها طرح هایی است که از 
طرف دشــمنان ما با دقت مورد بررسی قرار گرفته؛ 
برایش برنامه ریزی شده و سعی کرده اند از چنین 
چیزهایی استفاده کنند و اال اعتقاد اکثریت مردم ما 

با ارزش های انقالب و اسالم هستند. 
 نماینده تهران در مجلس شــورای اســالمی ادامه 
داد: در شــرایطی که مشــکالتی را دشــمن فراهم 
کرده و برخی از مســئوالن بی دقتی کردند و ســوء 
مدیریت به وجود آمده است، باید این مشکالت را  
به صورت منطقی و با همدلی برطرف کنیم چنانچه 

در سال های ١۴٠٠و ١۴٠١نتایج خوبی برای حل این 
مشکالت به دست آمده است.

  وی در پاســخ به این ســوال که برخــی معتقدند 
شــکاف بین مردم و حاکمیت باعث شــده مردم 
مطالبات شان را در خیابان ها بخواهند، گفت: اعتقاد 
به این شکاف ندارم. بین مردم و حاکمیت همیشه 

گفت وگو و  رفت و آمد وجود داشته است.

نماینده مجلس:

 بیچاره پسرم در دام منافقین افتاد ولی خودش را اصالح کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

 خبرهای خوبی درباره راکتور و رادیو دارو داریم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعالم اینکه خبرهای خوبی درباره راکتور و رادیو دارو در راه است، گفت: امروز به لحاظ ضربه پذیری در حوزه هسته ای، کشور به دالیل 
مختلف کامال غیرقابل آسیب است و برای دشمنان ما که هدف اصلی آن ها ضربه زدن به صنعت هسته ای و دانشمندان ایران است، هیچ گزینه ای جز دیپلماسی 
باقی نمی ماند.بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی با بیان این مطلب در دهمین جلسه شورای هماهنگی روابط 
عمومی های دستگاه های اجرایی کشور که در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: هیچ دستگاهی مانند سازمان انرژی اتمی نیست که جنبه های سیاسی چه در ابعاد 
داخلی و خارجی و همچنین اقتصادی در حوزه های مختلف تکنولوژی و فنی همه یکجا در آن جمع شده باشد.وی افزود: امروز سازمان با گزارش های مخابره شده 
از سوی آژانس انرژی اتمی مواجه است؛ گزارش هایی که هرچند فعالیت های ما را اعالم می کند اما در موارد فراوانی با اغراض سیاسی، به نحوی قدم بر می دارد 
که تصویری مخدوش و منفی از کشور ما در سطح بین المللی ایجاد کند.معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در همین زمینه 
دیپلماسی عمومی در سازمان انرژی اتمی نقش بسزایی دارد. این بدان جهت مهم است که دیپلماسی عمومی یکی از مولفه های مهم قدرت در صحنه بین المللی 

است و اگر تسلطی بر این حوزه وجود نداشته باشد، شاهد ایجاد یک تصویر مخدوش از خود خواهیم بود زیرا دشمن در این زمینه بسیار فعال است.

اظهار نظر روز

وز عکس ر

دیدار وزیر امنیت 
 ملی عراق با 

»امیر عبداللهیان«
قاســم االعرجــی، مشــاور 
امنیت ملی عــراق در جریان 
ســفر به تهــران با حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امور 
خارجــه در محــل وزارت امور 

خارجه دیدار و رایزنی کرد.

رونمایی »رییسی« از وزیر پیشنهادی کار 
معاون پارلمانی رییس جمهور گفــت: صولت مرتضوی به عنوان وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به مجلس معرفی شد.سید محمد حسینی در گفت و گو با فارس اظهار کرد: صولت مرتضوی 
به عنوان وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد.معاون امور مجلس رییس جمهور 
از معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: آیت 
ا... رییسی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسالمی دکتر سید صولت مرتضوی را به عنوان وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.سید محمد حسینی خاطرنشان کرد: نامه معرفی 
وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس مجلس شورای اسالمی اعالم 
وصول شد و دکتر مرتضوی بالفاصله با حضور در کمیسیون های مربوطه به تشریح برنامه ها و پاسخ 
به سواالت نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی می پردازد.معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: 
به پیوست نامه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، خالصه ای از رزومه کاری و نیز اهم 
برنامه های دکتر مرتضوی نیز به مجلس ارسال شده است.معاون رییس جمهور گفت: آقای مرتضوی 
سابقه مدیریت از بخشداری و معاون فرمانداری تا استانداری و معاونت سیاسی وزارت کشور را دارد.

 
نماینده مجلس: 

 دوربین های تشخیص چهره،تخلفات حجاب افراد را 
ثبت کنند 

به گزارش ایسنا ؛ رییس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر امکانات و ظرفیت را 
در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست؛ مثل دوربین های 
پالک خوان ثبت تخلفات رانندگی، دوربین های چهره نگاری تخلفات مربوط به حجاب افراد را ثبت 
می کنند و کسانی که مرتکب تخلفاتی شده اند از حقوق اجتماعی در جاهای دیگر محروم می شوند.

غضنفرآبادی در پیشنهادی اظهار کرد: برای کســانی که در مأل عام کارهایی انجام می دهند و هنجار 
شکنی می کنند باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره نگاری تغییر کند؛ در این صورت به 
فرد خاطی اعالم و او نیز از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود؛ اگر این امکانات و ظرفیت را در 
اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست.موسی غضنفرآبادی با 
بیان اینکه »یکی از راه های بیان اعتراض اخذ مجوز از وزارت کشور و برگزاری تجمع است«، اظهار کرد: 
تاکنون اعتراضات زیادی در کشور داشتیم و بر اساس قانون اساسی هر کسی می تواند مجوز برگزاری 
تجمع و بیان اعتراض اخذ کند،ولی آنچه که اهمیت دارد این است که حضور در یک محل و بیان یک 

موضوع باید با آرامش باشد و نباید تخریب و هنجارشکنی صورت بگیرد.
 

عضو شورای عالی حوزه های علمیه:

 از خارج کشور با من تماس گرفتند؛ تهدید کردند اگر استعفا 
ندهی، سرت را روی سینه ات می گذاریم

به گزارش حوزه؛ عضو شــورای عالی حوزه های علمیــه گفت: لیدرهای اغتشــاش از خارج تغذیه 
می شوند، پول می گیرند و هدایت می شوند، با بنده به عنوان عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر استعفا ندهی سر تو را روی سینه ات می گذاریم.سید احمد 
خاتمی در مراسم افتتاحیه مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السالم که با حضور جمعی از اساتید،فضال 
و طالب حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اغشاشات و فتنه اخیر، و با بیان آیه »َواَل َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُکْم 
وُکْم َعْن ِدیِنُکْم إِِن اْسَتَطاُعوا« گفت:فتنه ۷۸، ۸۸، فتنه بنزینی ۹۸ و ۱۴۰۱ که در مراحل پایانی  ٰی َیُردُّ َحتَّ
آن هستیم همه یک هدف داشته و دارد و آن براندازی نظام والیی است. عضو شورای عالی حوزه های 
علمیه افزود: همان براندازانی که می خواستند نظام نبوی را براندازند، امروز می خواهند نظام والیی را 

براندازند و نخواهند توانست. هیچ جای تردیدی نیست که این تالش ها مذبوحانه است.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

اغتشاشگران می خواهند 
یک مسئله  را با زور و خشونت 

به مردم تحمیل کنند 
به گــزارش فارس ؛نماینده تهــران در مجلس 
گفت: مجددا به افــراد فریب خورده می گوییم 
که باید با مطالعه نسبت به مسائل آگاه شوند 
و سپس اگر خواستند درباره مسائل اجتماعی 
به بررســی بپردازند، آن گاه اعتراض کنند چرا 
که گوش شنوا برای شــنیدن اعتراضات آن ها 
وجود دارد. اســماعیل کوثری، نماینده مردم 
تهران و عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه اکنون افرادی 
در مقابل انقالب اسالمی ایستاده اند که بدون 
آگاهی، اطــالع و اینکــه از چه کســی حرف 
شــنوی دارند،این اقدامات را انجام می دهند، 
تصریح کرد: این افراد از کســانی حرف شنوی 
دارند که غیر از جنایــت، زیاده خواهی و زیرپا 
گذاشتن حقوق بشر بلد نیستند. آمریکایی ها، 
صهیونیســت ها، ســردمداران عربســتان که 
پول بســیاری صرف کرده و برخی کشورهای 
اروپایی مانند انگلیس،آلمان و فرانســه نیز از 
این اغتشاشگران حمایت  می کنند.وی ادامه 
داد: باید گفت اغتشاشــگران ناآگاه هســتند 
و می خواهند مســئله ای را با زور و خشــونت 
به مردم تحمیــل کنند و با خشــن ترین راه و 
روش به پیروزی برســند، در صورتی که مردم 
نسبت به این مســائل آگاه هستند و نه تنها به 
آن توجهی نمی کنند بلکه ایــن تفکر را کامال رد 
می کنند به ویژه مردم ما که نســبت به مسائل 
آگاهند. در واقع، اگر کســی آگاه و بصیر باشد 
با این اغتشاشــگران همراهــی نخواهد کرد.
کوثری با بیان اینکه مردم صف خود را از تعداد 
محدود و اندک اغتشاشــگران جدا کرده اند، 
اظهار کرد: اغتشاشگران را می توان به دو گروه 
تقســیم کرد؛ یک گروه افرادی خودفروخته و 
وابسته هستند و دستگاه امنیتی باید آن ها که 
به عنوان لیدرها شناخته می شوند را شناسایی 
و دستگیر و با شدت با آن ها برخورد کند. گروه 
دوم، جوانان هستند که به صورت احساسی از 
فضای مجازی توجیه شــده و با فریب لیدرها 

وارد صحنه شده اند.

ترکیه برای اینکه مشکالتش حل شود، ناچار است 
با اسد به توافق برسد. در غیر این صورت خطر تجزیه 
سوریه باال می گیرد و تهدیدات امنیتی علیه ترکیه هم 
باال می گیرد. اردوغان خیلی مایل به عادی سازی 
روابط با اسد نیست؛ اما می خواهد تا زمان انتخابات به 

نوعی مردم ترکیه را سر کار بگذارد 

بین الملل

عکس: ایسنا



اســتاندار اصفهان گفــت: ســرمایه اجتماعی در 
نظام اســامی بر ســرمایه اقتصادی، اولویت دارد 
بنابراین باال بردن رضایت عمومی باید در دستور کار 
دستگاه های اجرایی باشــد.به گزارش ایرنا، سید 
رضا مرتضوی در جلســه شــورای راهبری توسعه 
مدیریت استان اصفهان در اســتانداری با تاکید بر 
لزوم استفاده از بخش های مختلف برای عضویت 
در این شورا، اظهار داشت: ارتقای بهره وری، شفافیت 

سازی، نیروی انسانی و رضایت عمومی از دستگاه 
های اجرایی مختلف باید در دســتور کار این شورا 
و کمیتــه های زیــر مجموعه قــرار گیرد.مرتضوی 
همچنین با اشاره به جشنواره شهید رجایی، تصریح 
کرد: الزم اســت فرآینــدی بــرای دریافت نظرات 
برجسته درباره شــاخص های امتیازدهی در این 
رویداد، اتخاذ شــود و بازنگری در برخــی از آنها در 

دستورکار جلسه های آینده قرار گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت از معاونت های 
اســتانداری اصفهان نیز در ایــن زمینه نظرخواهی 
شود، افزود: امتیاز هر دستگاه اجرایی در شاخص 
های مختلف در جشنواره شهید رجایی نیز به خود 

آن دستگاه اعام شود.اســتاندار اصفهان با اشاره 
به اینکه بایــد کارهای ویژه دســتگاه های اجرایی 
مختلف نیز مورد توجــه قرار گیرد، ادامــه داد: در 
زمینه های مختلف ماننــد آب و حمایت برخی از 
بانک ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارهای 
ارزشمندی انجام شده اســت که باید در جشنواره 
شهید رجایی دیده شود. محمدرضا قاسمی، رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: شورای راهبری توسعه مدیریت 
در اســتان ها زیر نظر شــورای عالی اداری اســت 
و مســوولیت اســتقرار دولت الکترونیک و حفظ 

سرمایه انسانی را به عهده دارد.

استاندار اصفهان:

سرمایه اجتماعی در نظام اسالمی در اولویت قرار دارد

دیدگاه

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:
 سرعت بخشی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن 

در استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بر سرعت بخشــی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان 
اصفهان و رفع مشکات با تشکیل جلسات و کمیته های مربوطه تاکید کرد.علیرضا قاری قرآن با حضور 
در محل اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان، از روند اجرای این پروژه بازدید به عمل 
آورد  و پیشرفت فیزیکی آن را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.وی طی نشستی با جمعی از سازندگان و 
انبوه سازان مسکن بر سرعت بخشی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و اذعان داشت: هدف 
از تشکیل این جلســات که به صورت منظم و هر دو هفته یک بار برگزار می شود، این است که در اسرع 
وقت مسائل احتمالی که در مسیر اجرای پروژه پیش می آید حل و فصل و تعیین تکلیف شود.این مقام 
مسئول با بیان اینکه برخی از مشکاتی که در جلسات پیشین مورد بررسی قرار گرفته بود به لطف خدا در 
این فرصت ۱۵ روزه مرتفع شده اند، گفت: رفع مشکل راه های دسترسی و تردد به محل اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن شهر جدید بهارستان از جمله این موارد بوده است.قاری قرآن در این جلسه ضمن بررسی 
پیشرفت تجهیز کارگاه ها، فرصت کوتاهی را مشخص کرد تا سایر کارگاه ها تجهیزات خود را کامل کنند.

وی تاکید کرد: جلسات و کمیته هایی زیرمجموعه این جلسه تشکیل و در طی آن نسبت به تغییر روندها، 
بررسی نقشه های اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه و رفع مشکات نظام مهندسی و ... اقدام شود.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: سازندگان و انبوه سازان مسکن نسبت به ارائه برنامه زمانبندی 
در تمام مراحل اجرایی اهتمام ویژه ای داشته باشند.قاری قرآن در حاشیه این نشست در رابطه با آخرین 
وضعیت اجرایی طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس ثبت نام های انجام شده، 
در استان اصفهان بیش از ۴۲۲ هزار نفر متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح بودند که تا کنون افزون بر 

۱۳۳ هزار نفر حائز شرایط فعال )در انتظار بررسی تا تخصیص پروژه( هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:
تشکیل قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در اصفهان 
تشکیل شده است، گفت:اصفهان جزو استان های برتر در حوزه دانش بنیان است.

امیررضا نقش در جمع خبرنگاران پیرامون زمان اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان  اظهار کرد: 
مجلس شورای اسامی در اردبیهشت ماه امسال قانون جهش تولید دانش بنیان در ۲۰ ماده و ۱۰ فصل 
تصویب کرد و خرداد ماه به دولت اباغ شــد.وی افزود: البته هر ماده قانونی به یکسری آیین نامه های 
اجرایی نیاز دارد که باید توســط دولت مصوب شــود، بر همین اساس دولت ســه ماه زمان داشت که 
پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان را در حوزه ها و دستگاه های مختلف را 
آماده کند. قانون جهش تولید دانش بنیان تنوع باالیی دارد و بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف 
کشور درگیر آن خواهند شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: این قانون 
بند ها و مواد مختلفی دارد و باید آیین نامه های آن در موارد مختلفی از جمله بحث های تامین مالی، تسهیل 
سرمایه گذاری، حمایت های حقوقی و مالیاتی، بحث واگذاری زمین و مالکیت در فاز های علم و فناوری 
شهرک تحقیقاتی، مجوز ها و رونق بازار محصوالت و ... تهیه شود.وی افزود: فرصت سه ماهه دولت برای 
پیش نویس آیین نامه ها به پایان رسیده و همه استان ها پیگیری هایی را انجام داده اند. استان اصفهان در 
مباحث دانش بنیان پیش سازی خوبی دارد و جزو استان های برتر این حوزه به شمار می آید. ما در شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی طرح موضوع کردیم و موارد و پیشنهادات مدنظرمان را به شورای 
گفت وگوی مای و کمیســیون های زیر مجموعه هیئت دولت ارائه دادیم و به نظرم تا یک ماه به صحن 
هیئت دولت بیاید و آیین نامه های اجرایی به دستگاه های اجرایی اباغ شود.نقش متذکر شد: در استان 
اصفهان منتظر اباغ آیین نامه ها نماندیم و قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان را به ریاست استاندار تشکیل 

دادیم که سه کمیته زیرمجموعه دارد و در تاشیم تا مشکات شرکت های دانش بنیان را برطرف کنیم.

اخبار

بنا به گزارش سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، سامانه های جدید آبیاری تاکنون در حدود ۱۳۵ هزار هکتار از مزارع استان به طرح های آبیاری موضعی، آبیاری بارانی و 
کم فشار اجرا شده است و ظرفیت تجهیز ساالنه ۱۰ هزار هکتار از مزارع این استان به این سامانه ها با هدف بهره وری در مصرف آب وجود دارد.به گفته مسئول سامانه های 
آبیاری جدید سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، از ابتدای امسال تاکنون این طرح ها در ۲ هزار و ۳۶۰ هکتار از مزارع این استان با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان با هدف 
مصرف بهینه آب اجرا شده و شهرستان های اصفهان با ۵۴۰،  تیران و کرون ۴۵۷ و سمیرم ۳۷۸ هکتار بیشترین آمار اجرای این سامانه ها را در سال جاری داشتند.محمود 
صالحان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: افزایش قیمت وسایل و تجهیزات این سامانه ها نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری یافته و  انجام طرح ها را با سختی 
روبه رو کرده است.وی با اشاره به کم آبی در استان اظهار داشت: اجرای چنین پروژه ای برای مصرف بهینه آب و صرفه جویی نقش کلیدی دارد و می تواند سبب بهره وری 
در کشاورزی شود.مسئول سامانه های آبیاری جدید افزود: قابلیت اجرای طرح های آبیاری جدید در تمام شهرستان های استان وجود دارد؛ اما برای تسریع در آن باید 
تسهیات مورد نیاز تامین و پرداخت شود.همچنین رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در ارتباط با مشکات این بخش خاطرنشان کرد: اصلی ترین چالش برای 

توسعه سامانه های جدید آبیاری، کمبود اعتبارات و تسهیات است که می طلبد این بخش مهم در سطح ملی مورد حمایت قرار گیرد.

اجرای سامانه های نوین آبیاری در ۱۳۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان اصفهان

کلنگ مرکز جامع 
سرطان در قطب 

درمانی جنوب اصفهان 
بر زمین زده شد

کلنــگ مرکز جامع ســرطان 
شهرضا در زمینی به متراژ ۲۵۰۰ 
متر و زیر بنای ۷ هزار متر مربع 
در بیمارســتان امیرالمؤمنین 
به کمک خانواده شــهید حاج 
محمد ابراهیم همت و خیران 

شهرضا بر زمین زده شد.

عکس خبر

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

پیش زمینه امنیت 
اقتصادی، آرامش اجتماعی 

است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: برخی 
ناآرامی ها موجب کاهش ســرمایه گذاری و 
فرار ســرمایه ها می شــود، در حالی که پیش 
زمینــه امنیت اقتصادی، آرامــش اجتماعی 
است.هوشنگ شجری در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تاثیر شــرایط موجود بر اقتصاد کشور، 
اظهار کرد: در تاثیر این شرایط بر فرار سرمایه ها 
هیچ تردیدی وجود ندارد و معموال در شرایط 
بحرانی که انتظــارات نامناســبی در جامعه 
شــکل می گیرد، بیشترین آســیب را بخش 

سرمایه گذاری می بیند.
وی با بیان اینکــه تجربه نشــان داده که در 
شرایط این چنینی موضوع فرار سرمایه گذاری 
بیشــتر می شــود، گفت: به طورقطع آسیب 
حــوزه ســرمایه گذاری موجــب افزایــش 
نرخ تورم، نــرخ بیکاری و از ســوی دیگر کم 
شدن تولید می شود و از ســوی دیگر آسیب 
سرمایه گذاری موجب پیامدهای بی شماری 
همچون کاهش درآمدهــا و بی ثباتی بازار ارز 
می شود.اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان 
با اشــاره به راهکار خروج از ایــن وضعیت و 
حفظ امنیــت ســرمایه گذاری، تصریح کرد: 
پاســخ رهایی از این وضعیت اگرچه آسان، 
اما در عمل دشــوار و اگرچه پاسخ علمی آن 
آســان اســت، اما اندکی نیاز به تاش دارد.

وی توضیح داد: در این شــرایط دولت مردان 
باید تمام حقایق را به مــردم بگویند، اگرچه 
بعضــا به زیــان آنهــا ست.شــجری گفت: 
اقتدار این اســت که واقعیات به مردم گفته 
شــود و حتی اگر خطایی در ســطح مدیران 
وجود داشــته باشــد، باید بــا آنهــا برخورد 
قضایــی شــود و در عمــل نشــان دهند که 
دولت در کنار مردم اســت که ایــن اقدامات 
 می تواند مقدمه خاتمه بحران امروز باشــد.

وی تاکیــد کــرد: در شــرایط فعلــی بایــد 
پیش زمینــه آرامش اجتماعی فراهم شــود 
و در ادامه شــاهد امنیت اقتصادی و رشــد 

سرمایه گذاری خواهیم بود.
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    حضور زیرپوستی دست سازهای خارجی در بازار؛

  چراغ صنایع دستی اصفهان کم سو شد
بازار بی رونقی در خرید و فروش صنایع دستی اصفهان از سال 
ها پیش آغاز شد؛ زمانی که دالالن برای این صنعت دندان تیز 

کردند و رونق و شکوه آن را برای تولید کنندگان رو به افول بردند.
به گفته فعاالن این عرصه، با شــیوع کرونا و کاهش توریست حاال چه داخلی و 
چه خارجی بســیاری از تولید کنندگان صنایع دستی با مشکات جدی روبه رو 
شدند و برخی از آنها مجبور شدند تولید خود را تعطیل کنند. حاال دوباره با کاهش 
اپیدمی کرونا آنها فرصت یافته اند که از لبه پرتگاه بحران صنایع دستی اصفهان 
دور شوند.هم اکنون در اصفهان حداقل ۲۵۰ رسته صنایع دستی وجود دارد که 
۱۵۰ رسته آن به ثبت رسیده ولی فعاالن این رشته معتقدند که اگر از آنها حمایت 

نشود نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
به گفته کسانی که در این حیطه مشغول به کار هستند، این روزها صنایع دستی 
تنها به عنوان کمک خرج خانواده محســوب می شود و شــغل دوم و سوم به 

شمار می رود.

کاالیی که نباید لوکس باشد
سعید مشکین، یکی از فعاالن بازار صنایع دســتی اصفهان در گفت و گو با بازار 
اظهار تاســف می کند و می گوید: اگر وضعیت به همین منوال بگذرد، بعضی از 
رشته های صنایع دستی به خاطر ورود تولیدات صنعتی جایگاه شان را از دست 
می دهند.به گفته این کارشناس که چهار دهه از عمرش را صرف صنایع دستی 
کرده اســت؛ رشــته هایی همچون ملیله بافی، زری بافی و بافت ترمه در حال 
کمرنگ شدن هستند و به زودی حتی نام شان هم نخواهد ماند و به فراموشی 
سپرده می شوند.مشکین، مشکل اصلی صنایع دستی امروز اصفهان را کاربردی 
نبودن آن می داند و می گوید: صنایع دســتی در دنیای امروز کاالیی لوکس به 
شمار می رود و به همین خاطر برای تولید کننده و در نتیجه مصرف کننده گران 

می شود و همین باعث شده که کمتر مورد استقبال قرار گیرد.
به گفته این فعال بازار صنایع دستی، هنرمندان باید به سمت کاربردی کردن این 
صنعت بروند تا دیگر کاالیی لوکس شمرده نشود با توجه به اینکه این موضوع 

بازار رقابت خوبی را هم ایجاد خواهد کرد.
رییس سابق اتحادیه صنایع دســتی اصفهان نیز در گفت و گو با بازار با اشاره به 
اینکه قانونی در حوزه صادرات با عنوان »پیمان ارزی« وجود دارد که این قانون 
به تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کاال به کشور گفته می شود، اظهار داشت: این 
تعهد طبق سندی رسمی موسوم به »پیمان نامه ارزی« عرضه شده و براساس 
آن، صادرکننــده کاال می پذیرد که ارز به دســت آمده از فــروش کاال در خارج را 
در مدت معینی به کشــور انتقال دهد و آن را بر اســاس مقــررات ارزی و نرخ 
تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک های مجاز بفروشد و واریزنامه 

پیمان ارزی دریافت کند.

عباس شــیردل می افزاید: این قانون تا کنون به صادرات صنایع دســتی تعلق 
نگرفته و وقتی که تولید کننده یا هنرمند صنایع دســتی نتواند هنر خود را صادر 
کند و درآمدزایی داشته باشد مجبور اســت تولیدات خود را به دست دالالن با 
ارزان ترین قیمت بسپارد.وی گفت: متاســفانه عدم درآمدزایی صنایع دستی 
باعث شــده که بســیاری از فعاالن و تولید کنندگان این عرصه به قصد درآمد 
بیشتر مهاجرت کنند و همین باعث افول صنایع دستی در کشور ما شده است.

قانونی که بالتکلیف ماند
رییس ســابق اتحادیه صنف صنایع دستی اســتان اصفهان در پاسخ به سوال 
خبرنگار بازار مبنی بر اینکه حدود ۱۰ ســال قبل مجلس شورای اسامی طرح 
حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی را در دستور کار قرار داد و آن را 
به تصویب رساند؛ اما به نظر می رســد که این قانون همچنان باتکلیف مانده، 
گفت: پیرو این مصوبه، دولت وقت در آن زمان مکلف شــد تا در اجرای قانون 
بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شــاغان صنایع دستی شناسه دار 
و ســاماندهی و بیمه کردن همه واجدان شــرایط اقدام کند، اما تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است.به گفته شیردل، این قانون مکلف شده بود که در حمایت از 
هنرمندان، تامین بودجه دولتی بیمه هنرمندان را اجرایی کند تا باعث دلسردی 
فعاالن این حیطه نشوند؛ اما این موضوع تنها دو سه سال پی گرفته شد و پس 
از آن به دلیل کمبود بودجه و بدهی دولت، ســهمی به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت نشد و کسانی که اخیرا وارد این عرصه شدند نتوانستند تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی باشند و از این تســهیات محروم شدند.شیردل با بیان 
اینکه رسته های مختلف صنایع دستی باید به شکل علمی به نسل جوان آموزش 
داده شود، تاکید کرد: همچنین الزم است ســطح دانش هنرمندان فعلی این 
عرصه را افزایش دهیم، اما هنوز بسترهای الزم برای این امور فراهم نشده است.

عضو اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان اضافه کرد: اتحادیه صنایع دستی 
طبق اساســنامه، اجازه ورود به خرید و فروش و تجارت آثار صنایع دســتی را 
ندارد و تنها می تواند این اقدامات را مدیریت کند.وی افزود: با وجود شعارهای 
مختلف در خصوص حمایت از صنایع پاک طی چند دهه گذشته دولت ها هیچ 
اقدام خاصی برای حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان صنایع دســتی انجام 
نداده و در مقابل انواع تســهیات مالی و حقوقی را برای توسعه صنایع آالینده 

در شهرها فراهم کرده اند.

حمایت از دستان ایرانی
شــیردل تاکید می کند: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار نفر در اســتان اصفهان 
در زمینه تولید صنایع دســتی به عنوان یک صنعت سبز مشغول به کار هستند؛ 
صنعتی که با ســرمایه اندک محصولی با ارزش افزوده بــاال را بدون هیچ گونه 

آلودگی برای محیط زیســت تولید می کند.وی می افزاید: منطق حکم می کند 
تا دولت مانند کشورهای هند، چین، پاکســتان و ترکیه با اعمال قوانین از این 
صنعت حمایت کند نــه اینکه با بی توجهی و مدیریت ضعیف بر مشــکات آن 
اضافه کند. به طور مثال، در حال حاضر به دلیل نبود قوانین روشن در خصوص 
واردات صنایع دستی اشتغال بیش از هشت هزار زن در شهر اصفهان در معرض 
تهدید است.شــیردل با بیان اینکه صنعتگران صنایع دستی، خواهان حمایت 
های قانونی دولت و مجلس هســتند نه حمایت های مالــی، افزود: درواقع 
مجلس و دولت با اصــاح قوانین مربوط به صادرات و واردات صنایع دســتی 
می توانند بخش زیادی از مشکات تولید کنندگان را برطرف کنند.وی همچنین 
درباره نحوه صادرات صنایع دستی نیز اظهار کرد: در گذشته صادرات به صورت 
سنتی انجام می شــد؛ اما در حال حاضر از شرایط ســنتی به مدرن تغییر کرده 
اســت.هم اکنون به دلیل فراهم نبودن شــرایط برای فروش و عرضه صنایع 
دســتی در بازار های جهانی، صنعتگران مجبور به تولید آثاری با کمترین ارزش 
هنری هستند.به گفته کارشناسان، تنها راهکار رونق صنایع دستی که از گذشته 
هم مطرح بوده، بازاریابی و برند سازی اســت که به عنوان اصلی ترین موضوع 
در زمینه رفع مشکات صنایع دستی به حساب می آید و برای این موضوع باید 

از بهترین ها بهره گرفت.

پاکستانی ها را جمع کنید
مجیدطائرپور، کارشناس صنایع دستی در این ارتباط به بازار گفت: عدم توسعه 

گردشگری و تاثیر آن بر بازار صنایع دســتی باید به صورت جدی مورد بررسی 
قرار بگیرد، عیب های آن رفع شــود و بر کیفیت آن هم افزوده شــود تا بتوانیم 
به شکل درســتی آن را در بازارهای جهانی ارائه دهیم.وی افزود: نباید با صنایع 
دستی برخورد غیرحرفه ای و غیرتخصصی شــود این در حالی است که اکنون 
ما شاهد دست سازه های پاکســتانی و چینی در بازارهای اصفهان هستیم که 
گاهی کپی کاری هایی است از صنایع دستی خودمان، مسئله ای که باعث رکود 
صنایع دستی ما خواهد شــد.طائرپور با تاکید بر اینکه بســیاری از این کاالها 
قاچاق هستند و سازمان تعزیرات باید با نظارت بیشتری در این زمینه این نوع 
کاالها را جمع آوری کند، اظهار داشت: در یک مقطع زمانی تعدادی از این صنایع 
دســتی خارجی در میدان نقش جهان و اماکن تاریخی جمع آوری شد؛ اما به 
شکل زیرپوستی می بینیم که این دست سازه های خارجی پشت ویترین ها به 
نمایش گذاشته می شود.دوران پساکرونا می تواند فرصتی باشد برای توسعه 
اقتصادی در زمینه یکی از ارزآورترین صنایع اصفهان. صنعتی که راه های رسیدن 
به توســعه اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی را فراهم می کند.از 
همین رو می توان گفت صنایع  دستی به واسطه تاریخچه قدیمی و پرباری که در 
اصفهان دارد، می تواند زمینه ایجاد توسعه را فراهم کنند و به دلیل خصوصیاتی 
مثل مشــارکت دادن زنان در تولید، متنوع کردن منابــع درآمد خانوار، کاهش 
ریســک درآمد، اســتفاده آن از منابع داخلی و حفظ فرهنگ و اصالت بومی، 
انتقال هنر بومی ومحلی، پیوند نســل ها و ویژگی های بسیار دیگر، یکی از راه 

حل های مبارزه با بیکاری در صنعتی ترین استان کشور است.
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با خانه های تاریخی خوانسار بیشتر آشنا شویم؛

در کنج تاریخ!

خانه های تاریخی ایران از مقاصد مهم گردشگری در کشور به شمار می آیند. تاریخ کهن و 
فرهنگ غنی مردمان این سرزمین در بخش های مختلف تمدن بزرگ ایران نمود داشته 
اســت. بالطبع بخش مهم و بزرگی از این فرهنگ نیز در خانه های ایرانی خود را نمایان ســاخته است. 
بنابراین خانه  های قدیمی ایران، راهی برای کاوش در دوره های مختلف تاریخ کشور محسوب می شود. 
آنچه در این آثار تاریخی بسیار قابل توجه است، تلفیق هنر ایرانی با معماری و مهندسی دوره های مختلف 
است. همین امر توجه هنر دوستان و گردشگران را به خود جلب کرده است. آن ها از اقصی نقاط ایران و 
جهان برای یک گشت تاریخی و بازدید از خانه  های زیبای ایران می آیند.  در این شماره، با هم نگاهی به 
چند خانه تاریخی در خوانسار خواهیم داشت. خانه هایی که بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران به حساب 

می آیند.

خانه تاریخی ابهری
خوانسار، شهری تاریخی و کهن در استان اصفهان به شمار می آید. این شهر دارای تاریخی چند صد ساله 
اســت و از همین رو بناهای تاریخی زیادی دارد ، به همین دلیل ساالنه پذیرای گردشگران زیادی است. 
خانه ابهری که در این شهر استان اصفهان واقع شده، یادگار دوره قاجار و از قدیمی ترین جاذبه های دیدنی 
خوانسار محسوب می شود که قدمتی بیش از دویســت و بیست سال دارد. حاج سید محمد باقر ابهری 
اقدام به ساخت این بنای زیبا به سبک معماری عصر قاجار کرده و در ســاخت این خانه از گچبری ها و 

نقاشی های فوق العاده ای استفاده کرد.
در بخش شمالی خانه ابهری، در یکی از اتاق ها، قطعه شعری نوشته شده که سال 1278 هجری قمری در 

آن ذکر شده است. بازدید از خانه ابهری، انسان را به گذشته دور و شیوه زندگی متفاوت مردم آن دوره می 
برد که این مهم ترین ویژگی هنگام بازدید از خانه ابهری است.

رنگ هایی که در نقاشی های خانه ابهری خوانسار به کار رفته، شامل قرمز آجری و الجوردی است. برای 
رنگ آمیزی بخش های داخل حیاط نیز از این رنگ های زیبا بهره برده شده و روی سقف چوبی خانه نیز 
تاریخ ساخت بنا نوشته شده است. در بخش شرقی خانه ابهری تاالری قرار دارد که دارای مطبخی با سقف 
اردی قاب و تنگه و همینطور شاه نشین اســت. در طبقه باالیی جبهه شرقی در دو بخش جنوب و شمال، 

مهتابی هشت ضلعی زیبایی قرار گرفته که بر زیبایی این بخش افزوده است.
این خانه در سال های اخیر توسط شهرداری خوانسار خریداری شده و در سال 1385 نیز مورد بازسازی و 
مرمت قرار گرفت و بیش از هشتاد درصد از آن مرمت و بازسازی شد. خانه تاریخی ابهری خوانسار در سال 

1382 و به شماره 9052 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
 

خانه سلطانی
خانه سلطانی خوانسار، در حقیقت منزل مسکونی آقا شیخ مال محمد اسماعیل سلطانی فرزند حاج علی 
اکبر از علما و فضالی خوانسار اســت که امور زندگانی ایشان به زراعت و فالحت اداره می شد. تحصیالت 
عمده وی در اصفهان بود و از آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم حائری و سید ابوالحسن اصفهانی دارای اجازه 
بوده است. وی بسیار مقید به شعائراسالمی به ویژه اقامه عزای حسینی بود. پس از مراجعه از اصفهان به 
خوانسار در محل زندگی خود، محله بابا سلطان بنیاد منزل مسکونی عظیمی را نهاد و به برقراری و اقامه 
عزای حسینی اهتمام ورزید. در ماه های محرم و صفر روضه خوانی و عزاداری در این منزل از زمان تاسیس 

تاکنون ادامه دارد. مرحوم مالمحمد اسماعیل در محرم 13۶2ق مطابق با 1322 ش در بابا سلطان درگذشت 
و در قبرستان عمومی دفن شد. در سال های اخیر بر اثر گســترش خیابان و تخریب بخشی از قبرستان 
عمومی بابا سلطان، مدفن وی مجاور مقبره پیر جالل الدین سلطان در وسط بلوار واقع شده است.منزل 
مسکونی مال اسماعیل و سپس فرزند روحانی ایشان شــیخ حیدر سلطانی که در سال 131۴شمسی بنا 
نهاده شده از آثار تاریخی خوانسار اســت. این خانه در زمینی حدود 1000متر مربع ساخته شده و از سال 
1317شمسی در تمام روزهای محرم و 10 روز اول صفر مراسم روضه خوانی و عزاداری امام حسین)ع( 
تاکنون به ویژه در شب تاسوعای حسینی در این خانه برگزار می شود که کلیه عزاداران محله بابا سلطان و 
مناطق اطراف آن را اطعام می کنند. آقا شیخ حیدر سلطانی فرزند محمد اسماعیل از شاگردان آقا شیخ 
علی اصغر کرمانی و آقا نجفی و آقا نورالدین خوانساری بوده است. وی در سال 13۶8/2/8 در خوانسار 
وفات یافته ودر مجاور قبر پدر مدفون شد.این خانه دارای دو حیاط، یکی به  عنوان حیاط مرکزی با ساختار 
معماری در اطراف و دیگری حیاطی در پیرامون بناست، که نشان  دهنده ساختار باغ  گونه این ساختمان در 

ارتباط با محیط پیرامون است و یکی از ویژگی  های جالب این بنای مسکونی محسوب می شود.
 

خانه حبیبی ها
خانه حبیبی ها یکی از خانه های تاریخی خوانسار است که از گذشته ای پر افتخار خبر می دهد. این خانه 
زیبا با سر در باشکوه و معماری بسیار زیبا و کم نظیرش، توجه هر بیننده یا صاحب ذوق و هنری را به خود 
جلب می کند.هر ساله در ایام محرم، مراسم عزای حسینی در این خانه تاریخی و باشکوه برگزار می شود و 

به همین دلیل این خانه با نام حسینیه حبیبی ها میان مردم شهرت دارد. 

مفاد آراء
7/115 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 رسمی آقای اکبردهقان کلیشادی 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 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: 1385706 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/116 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: 1385770 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/117 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 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: 1385762 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/118 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هیــات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 7931 - 1401/07/17 هیات سوم آقای احمد تیموری جروکانی 
به شناسنامه شــماره 24 کدملي 1290509786 صادره فرزند حسن در ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 173/93 متر مربع پالک شــماره 44 اصلي واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حسن تیموری جروکانی فرزند 

رجب علی ثبت در سامانه امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393613  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/119 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هیــات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 8111 - 1401/07/19 هیات اول خانم مریم اله دادیان به شناسنامه 
شــماره 373 کدملي 1289036209 صادره فرزند ابراهیم نســبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/01 متر مربع پالک شماره 239 فرعی از 40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مریم اله 

دادیان فرزند ابراهیم سند 66198 مورخ 1400/12/2 دفترخانه 135 اصفهان
ردیف 2- راي شــماره 8109 - 1401/07/19 هیات اول آقای محمدرضا علی نســب 
به شناســنامه شــماره 474 کدملي 1288932162 صادره فرزند قنبرعلی نســبت به 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 149/01 متر مربع پالک 
شــماره 239 فرعی از 40 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان مع الواسطه از مریم اله دادیان فرزند ابراهیم ســند 66198 مورخ 1400/12/2 

دفترخانه 135 اصفهان
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393811  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/120 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هیــات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4318 - 1394/02/28 هیات چهارم آقای محمد راستی جونقانی 
به شناسنامه شــماره 94 کدملي 4679550317 صادره فارســان فرزند عباس نسبت به  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 199/65 متر مربع از پالک شماره 32 فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

196 دفتر 167 از مالک رسمی علی ایروانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393960  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/121 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1946 مــورخ 1401/6/15 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم پوران سخنور 
دســتگردی به شناســنامه شــماره 100 کدملی 1288687982  صادره اصفهان فرزند 
حســن در ششــدانگ یکدرب باغ با کاربری کشاورزی به مســاحت 665/33 متر مربع 
پالک شــماره 4030 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای غالمحســین سمائی دستجردی 

)مالک رسمی( خریداری گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393880  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/122 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1988 مورخ 1401/6/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مهدی قمشه دســتجردی  به شناسنامه شــماره 20325 کدملی 1282673602 
صادره اصفهان فرزند حسن در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 146/58 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 299 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
- برابر رای شماره 1947 مورخ 1401/6/15 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 

مهدی قمشه دســتجردی  به شناسنامه شــماره 20325 کدملی 1282673602 
صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 403/98 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 299 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/02

م الف: 1389715  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/123 شــماره نامــه : 140185602024007965-1401/07/20 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک قطعه زمین پــالک 2707/1 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقای شــکراله شــاه زمانی ســیچانی فرزند رضا و غیره در جریان ثبت 
اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1401/08/21 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبــت معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1401/07/25 

م الف: 1393187 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/124 شماره نامه: 140185602033002413- 1401/07/10 چون تمامی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر معروف سرچشــمه  پالک ثبتی  18 فرعی از 37  اصلی 
واقع در روستای کشــه جزء  بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام فریدون مبینی کشه فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25  
ســاعت 11 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/07/25  م الف:1388011 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 

دفترچه وکالت پایه دو دادگســتری سامان عطائی با 
کدملی 1292172541 و شــما ره پروانه 23512 شماره 
شناسنامه 1976 فرزند ســعید در تاریخ 1401/07/24  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



دوشنبه 25  مهر  1401 /  20 ربیع االول  1444  /  17  اکتبر   2022 / شماره 3648 
رییس پلیس فتای استان اصفهان خبرداد:

انتقام جویی اینستاگرامی با هتک حیثیت همسر سابق
رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناســایی فردی که با قصد انتقام جویی اقدام به هتک حیثیت 
همسر سابق خود در اینستاگرام نموده بود، خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی گفت: با اعالم شکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افرادی در صفحات متعدد اینستاگرامی اقدام به انتشار مطالب 
کذب علیه وی کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.وی افزود: با بررسی مدارک 
و مستندات شاکی و تحقیقات صورت گرفته در فضای مجازی و انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم 
که همسر سابق شاکی بود، شناسایی شد.این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات متهم، 
پرونده ای در این رابطه تشکیل و وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.سرهنگ 
مرتضوی گفت: یکی از جرائم سایبری که می تواند آثار جبران ناپذیری در زندگی افراد داشته باشد هتک 
حیثیت و انتشار تصاویر شخصی و خصوصی در فضای مجازی است که معموال با سهل انگاری خود کاربر 
در دسترس مجرمان سایبری می افتد، همچنین شهروندان فضای مجازی را به عنوان محلی برای ابراز 
اختالفات خانوادگی و انتقام جویی انتخاب نکنند و مراتب را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.رییس 
پلیس فتای استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در 
فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 
مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام رسان های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در میان بگذارند.

 

بهره مندی بیش از 13 هزار مددجوی اصفهانی از خدمات مشاوره
معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان از بهره مندی بیش از ۱۳ هزار مددجوی اصفهانی از 
خدمات مشاوره در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.محمد حســینیان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 
۱۳ هزار و ۸۴۶ مددجوی کمیته امداد استان اصفهان از خدمات مشــاوره و راهنمایی گروهی و فردی 
بهره مند شدند.وی اظهار داشت:طی  ۶ ماهه نخست امســال، با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و 
بهبود سالمت روانی، ۹ هزار و ۴۴۶ مددجوی تحت حمایت از خدمات مشاوره و راهنمایی فردی بهره مند 
شدند.محمدحسینیان با تاکید به اهمیت آموزش، آگاهی و بهداشت روان در سطح جامعه هدف تحت 
پوشش، ادامه داد: در این مدت، آموزش های گروهی برای ۴ هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان با موضوعات 
ســبک زندگی، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباط با کودکان و نوجوانان، اهمیت خانواده و... برگزار 
شده است.وی همچنین برگزاری کالس های آموزشی برای آمادگی ازدواج جوانان را از دیگر برنامه های 
این نهاد دانست و افزود: مشــاوره و آموزش ۹۶۴ نفر از زوج های جوان، برای کسب مهارت های قبل و 
بعد از ازدواج نیز با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج، تقویت و تحکیم نهاد خانواده انجام شده است.وی 

گفت: ارائه آموزش و مشاوره می تواند گره گشای مشکالت نیازمندان و مددجویان تحت حمایت باشد.
 

کشف سالح و تجهیزات از اغتشاشگران در اصفهان
سازمان اطالعات سپاه بخشی از سالح ها و تجهیزاتی که شب های گذشته در شهر اصفهان از اغتشاشگران 
کشف کرده، به نمایش گذاشت.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت:کشف سالح 
وتجهیزات شامل انواع سالح های ســرد، کوکتل مولوتوف، میخ های چند پرچ و چند وجهی و اسلحه 
دست ساز با فشــنگ ســاچمه ای از افرادی که مشــغول آتش زدن و راه بندان و درگیری با نیرو های 
انتظامی و بسیج بودند، کشف شده است.سردار سرتیپ مجتبی فدا افزود: این افراد با تفنگ های دست 
ساز ساچمه ای و تیراندازی های بی هدف به سمت مردم به دنبال پروژه کشته سازی و تحریک افکار 
عمومی بودند.وی با اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی خارجی تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی را به 
جرم دفاع از تروریسم حذف می کنند، گفت: همان شبکه ها آموزش ساختن سالح، تجهیزات، کوکتل 
مولوتوف، بسته های انفجاری و حتی فشنگ های ساچمه ای را در فضای مجازی به راحتی در دسترس 
قرار می دهند.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان گفت: اغتشاشگران سالح دست 

ساز ساچمه ای فلزی را در زیر لباس پنهان و در مکان های شلوغ استفاده و مردم را مجروح می کردند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان مطرح کرد: پیش بینی پیری یک سوم جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۵؛

پله پله تا پیری...!

مدیر کل امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری  ایمنا
اصفهان گفت: سال گذشته هشت میلیون و ۸۸۳ 
هزار سالمند در کشورمان شناسایی شدند و پیش بینی می شود بین 
ســال های ۱۴۱۰ تا ۱۴۳۵ خورشیدی، جمعیت ســالمند از ۱۴ درصد 
مجموع کل جمعیت به ۲۰ درصد برســد و در ســال ۱۴۳۵ یک سوم 
جمعیت ایران سالمند باشد.مسعود مهدویان فر در نشست مسئولیت 
اجتماعی و ســالمندی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: موضوع سالمندی از سال ۱۴۱۵ برای 
همه ما ملموس تر خواهد شد.وی افزود: سال گذشته هشت میلیون 
و ۸۸۳ هزار ســالمند در کشــورمان شناسایی شــدند و پیش بینی 
می شود بین سال های ۱۴۱۰ تا ۱۴۳۵ خورشیدی، جمعیت سالمند از 
۱۴ درصد مجموع کل جمعیت به ۲۰ درصد برسد و در سال ۱۴۳۵ یک 
سوم جمعیت ایران سالمند باشند.مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهان خاطرنشان کرد: ســالمندی یک دوره از زندگی 
است و اگر تمهیدات و برنامه ریزی های مناسبی قبل از فراگیر شدن 

آن در کشور داشته باشیم، موفق عمل کرده ایم.

قله هرم پیری جمعیت ایران در سال 1420
مهدویان فر بــا بیان اینکه جمعیت متولدین دهه ۶۰ کشــور تا ســال 
۱۴۲۰ به سالمندی می رســند و آن زمان با هرم پیری قابل توجهی در 
کشور روبه رو می شویم، تصریح کرد: طی ۴۳ سال گذشته شاهد رشد 
یک باره جمعیت ســالمند در کشــور بوده ایم در حالی که این روند در 
برخی کشورها ۹۰ تا ۱۲۰ سال طول کشــیده، اما در ایران در مدت ۴۳ 

سال این اتفاق افتاده است.
وی با تاکید بر توجه به مسائل سالمندان از جمله تقویت صندوق های 
بازنشستگی، گفت: در طول ســال های گذشته شاهد معکوس شدن 
درصد تجمع ســالمندان از روســتاها به شــهرها بوده ایــم، افزایش 
جمعیت سالمندی در شهرها در کنار معضالتی همچون خانواده های 
 تک نفره یــا تک فرزند بــه برنامه ریــزی دقیق و راهبــردی در زمان

 حاضر نیاز دارد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهــان تاکید کرد: 
۵۵ هزار سالمند تنها در استان اصفهان شناسایی شده اند که ۳۰ هزار 
نفر در شهر اصفهان ساکن هســتند و الزامات و شرایط خاصی دارند.

مهدویان فــر ادامه داد: در دنیــای امروز مراکز ۲۴ ســاعته نگهداری 
سالمند منسوخ شده اســت و تالش بر این اســت تا فرد سالمند در 
همان بافت اجتماعی خودش بماند و از آن جدا نشود؛ بنابراین مراکز 
روزانه نگهداری ســالمند، جایگزین خانه های ســالمند ۲۴ ســاعته 
می شــود.وی اظهار کرد: امروزه کشورها روی ســالمندی موفق کار و 
برنامه ریزی کرده و این برنامه ها را از دوران جوانی، یعنی دوران قبل از 
میانسالی فرد طرح ریزی و تدوین می کنند. مراکز مرتبط نیز از همین 

امروز باید کالس های سالمندی موفق را برای این گروه برگزار کند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان، ترویج و قبح 
زدایی از ازدواج ســالمندی را از جمله مباحثی دانست که باید بیشتر 
از گذشــته به آن پرداخته شــود و ادامه داد: آموزش های رسانه ای و 
تربیت نیروی متخصص در حوزه ســالمندی از ضرورت های جامعه 

امروز و فرداست.
مهدویان فر تاکید کرد: با پدیده قطعی ســالمندی روبه رو هســتیم و 
از سال ۱۴۲۰ موج قابل توجهی از رشد جمعیت ســالمندان را شاهد 

خواهیم بود.

ضرورت توجه به ازدواج سالمندان
در ادامه این نشست، سیدرضا اســحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده 
کیفیت زندگی سالمندان زوج بســیار بهتر از سالمندان تنهاست. یک 
فرد سالمند هرچقدر هم فرزندان خوبی داشته باشد، نمی تواند جای 
همسر سالمند را بگیرد، از این رو باید به ازدواج سالمندان توجه و برای 

آن برنامه ریزی کرد.
وی اضافه کرد: پزشکی که سالمند را معالجه می کند باید همه دردهای 
این فرد را یکجا ببیند و نســخه بدهد، نه اینکه هر پزشــک نسخه ای 

جداگانه با داروهای متفاوت یا یکسان تجویز کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به بروز 
دو پدیده »ســالمند آزاری« و »ســالمند هراســی«، گفت: مطابق 
بررســی هایی که طی چند ســال قبل در اصفهان انجام شده است، 

گروه هایی از سالمندان هستند که سالمندآزاری را تجربه می کنند.
اســحاقی تاکید کــرد: ۷۰۰ هــزار ســالمند در اســتان اصفهان عدد 
بزرگــی اســت و نیــاز بــه برنامــه دقیــق و اجرایــی دارد. تحرک 
اجتماعــی نیــاز جامعــه ســالمندی اســت و همانگونه کــه اتاق 
 ویژه کودک داریــم، باید برای ســالمندان هــم اتاق ویژه ســالمند

 داشته باشیم.

با مسئولان جامعه

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: 
معاونت زنان تسهیالتی را در ۱۹ استان به کارآفرینانی 
ارائه داد تا زنان را تحت پوشــش قــرار دهند و برای 
مسکن زوجین دهه ۶۰ گام هایی خواهیم برداشت.

»انسیه خزعلی « در همایش روز جهانی زن روستایی 
و ششمین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و 
عشایری در توسعه پایدار که در سالن توسعه وزارت 
جهاد کشاورزی برگزار شــد، افزود: سال گذشته در 
همین زمان صندوق کارآفرینی امید وعده وام ازدواج 

زوجین روستایی دهه ۶۰ را داد که امیدواریم اکنون 
نیز این مهم عملیاتی شود.

 معاون امــور زنان و خانــواده ریاســت جمهوری 
اظهارداشــت: طبق آمارها  تجرد دختران روستایی 
بسیار بیشــتر از زنان شهری اســت و نیاز است که 
پشــتیبانی های الزم را بــرای ازدواج در روســتا و 
تحکیم خانواده داشــته باشــیم که البته این مهم 
سال گذشته مصوب شــد تا تسهیالت ویژه ای برای 
زوجین روستایی اختصاص یابد و تا پایان سال این 
تسهیالت برای کسانی که این شرایط را داشته باشند، 
تحقق می یابد.وی تصریح کرد: براساس آمار سال 
۹۵ ، حدود ۱۰ میلیون نفر از زنان در روستا زندگی می 
کنند که میانگین سن ازدواج آنها ۲۳ سال است که به 

دلیل تجردی که وسعت گرفته نیازمند پشتیبانی های 
جدی فرهنگی و اقتصادی است.

خزعلی اضافه کرد: اکنون ۶۵ درصد زنان روستایی 
دارای همسر هستند که بخشی به دلیل فوت  همسر 

و طالق و ۲۶ درصد تجردهای قطعی داریم.
وی با تاکید براینکه  ســواد، آموزش ، بهداشــت و 
پشتیبانی از زندگی خانوادگی زنان را در اولویت های 
مسائل زنان قرار داده ایم، افزود: بیش از ۹۰ درصد در 
سطح کشور باسواد داریم؛ اما این سهم در روستاها 
و عشایر پایین اســت که برنامه ویژه ای برای زنان 
روستایی و عشایری و بازماندگان از تحصیل خواهیم 
داشت و اعتبارات ویژه ای برای این بخش تصویب 

کرده ایم.

معاون امور زنان ریاست جمهوری توضیح داد:

تسهیالت دولت به زنان کارآفرین

سومین جلسه 
دادگاه »میالد 

حاتمی«
سومین جلســه دادگاه متهم 
میالد حاتم آبــادی فراهانی 
معروف به »میالد حاتمی« از 
گردانندگان سایت های قمار و 
شرط بندی در خارج از کشور و 
۲۱ نفر دیگر از متهمان پرونده 
به ریاســت قاضــی صلواتی 
در شــعبه ۱۵ دادگاه انقــالب 

اسالمی برگزار شد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از استمرار 
خشکسالی اصفهان تا ۴۵روز آینده خبرداد؛

رویای خنک!
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دوره خشکسالی در استان 

اصفهان تا ۴۵ روز آینده کماکان استمرار خواهد داشت.
نوید حاجی بابایی با بیان اینکه آبان ماه امسال با کاهش چشــمگیر فعالیت سامانه های جوی 
رو به رو خواهیم بود، گفت: این شرایط 
در بیشــتر مناطق اســتان به ویژه نیمه 
غربی اصفهان ســبب می شــود میزان 
بارش های آبــان از حد معمــول کمتر 
باشد.وی با اشــاره به اینکه آبان ماه در 
نیمه غربی اســتان بارندگــی خواهیم 
داشــت، افزود:، اما میزان بارش ها در 
این مناطق بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کمتر از 

حد نرمال )معمول( خواهد بود.
معاون توســعه و پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در ســال زراعی جدید بیشــترین کاهش بارندگی در فصل پاییز انتظار می رود و بارش های 

پاییزی بین سه تا چهار هفته دیرتر از زمان موعد آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه تشدید شرایط خشکسالی از نوع هیدرولوژی )آب شناسی( را در ماه آبان خواهیم 
داشت، ابراز داشت: بهبود وضعیت بارشی را هم از اواسط آذر ماه خواهیم داشت، اما طی ۴۵ روز 

آینده و کمتر از دو ماه، کماکان دوره خشکسالی در منطقه استمرار دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه احتمال وقوع بارش های ناگهانی و سیالبی مانند آبان سال گذشته از 
هم اکنون قابل پیش بینی نیست، تصریح کرد: اظهار نظر درباره احتمال بارش های ناگهانی مشابه 
آبان سال گذشته در بررسی الگو ها و پیش بینی های کوتاه مدت و سه چهار روز قبل از وقوع پدیده 
جوی امکان پذیر است، با این وجود در حال حاضر برای آبان امسال چنین شرایطی را نمی بینیم، 
زیرا شرایط کم بارشی نسبت به آبان سال گذشته به دلیل حاکمیت النینا محسوس تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: پدیده جوی النینا همچنان پرقدرت بر کشــور حاکم اســت که بیشــترین اثرات 
بازدارندگی از بارش را در پاییز دارد و اجازه حرکت امواج غربی را به سمت این منطقه نمی دهد.

هوای پاییزی اصفهان خنک می شود
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه دمای استان مهر 
ماه امسال بین یک تا یک و نیم درجه ســانتیگراد از حد معمول گرم تر بود، ابراز داشت: میانگین 
دمایی استان اکنون باالتر از معمول است، اما در آبان ماه کمینه های دما کاهش می یابد و از این 

رو انتظار نمی رود ساعات صبح هوا گرم باشد.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه بیشــینه دمای هوا در ماه آبان در ساعات بعد از ظهر کمابیش یک 
درجه باالتر از نرمال خواهد بود، اظهار داشــت: در مجموع کمینه های دما در آبان ماه در بیشــتر 
مناطق استان نرمال پیش بینی می شود، اما در نواحی شــرقی و مرکزی یک تا یک و نیم درجه 
کمتر از نرمال و خنک تر خواهد بود و از اواخر همین هفته و طی آبان هوای خنک ظاهر خواهد شد.

هوای آبان مستعد افزایش آلودگی
وی درخصوص شــرایط آلودگی هوای مناطق مرکزی و صنعتی نیز خاطرنشــان کرد: با توجه به 
کاهش سامانه های جوی شرایط برای افزایش غلظت آالینده های جوی مهیا خواهد بود و هوای 

این مناطق مستعد آلودگی است.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

شهردار اصفهان:

حق قشر روشندل در شهر 
ادا نشده است

شــهردار اصفهان گفت:نمی تــوان گفت در 
حال حاضر یک روشندل در کل فضای شهر 

اصفهان می تواند با امنیت کامل تردد کند.
علی قاســم  زاده در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« با بیان اینکه هفته گذشــته کلنگ 
احداث یک پــارک و زمین ورزشــی روباز در 
محله مصلی، برای رفاه حال بیشتر شهروندان 
به زمین زده شد که امیدواریم تا پایان امسال 
این پروژه به بهره برداری برسد، تصریح کرد: 
این پروژه بیشتر برای اســتفاده نوجوانان و 
جوانان از امکانات تفریحی و ورزشی طراحی 
شــده ، گرچه اســتفاده عمومی شهروندان 
محله مصلــی از این فضــا نیز مــورد تاکید 
است.شــهردار اصفهان با اشاره به روز جهانی 
»عصای سفید« و اقدامات انجام شده برای 
رفاه حال قشر روشندل در سطح شهر، گفت: 
مناسب سازی شهر برای تردد آسان روشندالن 
همواره در شهر و شهرداری مطرح بوده ، در این 
راستا سال گذشــته حدود ۱۹۲ هزار مترمربع 
پیاده راه در شهر احداث شده است.وی افزود: 
مناسب سازی برای تردد آســان روشندالن 
)نابینایان( از جمله الزامات مدیریت شهری در 
احداث این پیاده روسازی هاست، همچنین در 
خرید تجهیزات برای ناوگان جدید حمل ونقل 
عمومی نیز سعی شــده است استاندارد های 
مناسب سازی برای قشر روشندل مد نظر قرار 
گیرد، به عنوان مثال در اتوبوس های کوچک 
)میدل باس ها( که به تازگی خریداری شــده 
، این مناسب ســازی برای تــردد معلوالن، 

جانبازان و روشندالن پیش بینی شده است.
قاســم زاده ادامه داد: نمی توان گفت در حال 
حاضر یــک روشــندل در کل فضای شــهر 
اصفهــان می تواند با امنیت کامــل تردد کند، 
بنابراین به عنوان یک کارگزار شرمنده این قشر 
جامعه هستیم که به رغم گذشت سال ها هنوز 
نتوانسته ایم معابر و فضای های عمومی شهر 
را به طور کامل متناسب با نیاز این افراد طراحی 
و پیش بینی کنیم، اما این مهم در دستور کار 

برنامه های شهرداری قرار دارد.

معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: طبق خواسته معلوالن، مناسب سازی ناوگان عمومی در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.سید کمال 
صدیقی گفت: طبق قانون افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسالمی در ماده ۲ و ماده ۵، شهرداری مکلف است که نسبت به مناسب سازی کلیه 
پایانه ها، ایستگاه ها، سامانه ها و ناوگان های حمل و نقل برون شهری و درون شهری اقدام کنند.وی افزود: طبق قانون، شهرداری باید تردد افراد دارای معلولیت 
را از سامانه حمل و نقل با ترکیبی به ناوگان های مناسب سازی شده اضافه کند.صدیقی ادامه داد: همچنین افراد دارای معلولیت باید از ناوگان های عمومی درون 

شهری به صورت رایگان استفاده کنند.
معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد: برای ناوگان های برون شهری، تعامالتی با راه و شهرسازی انجام شده است و معلوالن نیازمند 
کارت تردد هستند.صدیقی گفت: درخواستی که بیشترین معلوالن به خصوص نابینایان و کم بینایان دارند مناسب سازی ناوگان های عمومی است که شهردار 

اصفهان قول ناوگان های مناسب سازی شده را به بهزیستی داده اند تا این افراد هم بتوانند به راحتی از ناوگان استفاده کنند.

معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان خبر داد:
مناسب سازی ناوگان عمومی خواسته معلوالن

عکس: میزان



فدراسیون فوتبال از فردی که به طور گسترده اقدام به توهین  به فوتبالیست ها و خانواده هایشــان کرده بود، شکایت کرد.به گزارش »ورزش سه«، این تصمیم 
پس از اعتراض عمومی اهالی فوتبال به آخرین صحبت های حسن عباسی اتخاذ شده و شکایتی رسمی علیه وی تسلیم مقامات قضایی شده است.امیر مهدی 
علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در این باره به تسنیم گفته است: » با توجه به تداوم انتساب مطالب غیر واقعی از سوی حسن عباسی به چهر ه های 
فوتبالی، بخش حقوقی فدراسیون فوتبال از وی به مراجع قضایی شکایت کرد.« این اولین واکنش حقوقی فدراسیون مهدی تاج به اتفاقات و مسائلی است که 
در حواشی حوزه فوتبال رخ داده و آثار مستقیما متوجه این رشته ورزشی شده است.آخرین صحبت های حسن عباسی که یک سخنران و فردی شناخته شده در 
فضای سیاسی است به صورت زنده پوشش تلویزیونی داشت و او که چندین بار فوتبالیست ها را متهم به ارتزاق از بودجه عمومی و عدم همراهی با مردم کرده بود، 
این بار بحث خانواده های ایشان را هم به میان کشید که این مسئله با واکنش تند بسیاری از فوتبالیست ها و مربیان مواجه شد که پر سر و صداترین آنها مصاحبه 
سروش رفیعی در پایان بازی پرسپولیس و تراکتور بود. همچنین یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس در صحبت هایی تند خطاب به عباسی کلماتی را به کار 

برد که کمتر از وی به خاطر داریم. عباسی، مدیر اندیشکده یقین است و یک چهره جنجالی در عرصه سیاسی به شمار می آید.

توهینکنندهبهفوتبالیستهادردادگاهحاضرمیشود؟
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واکنش شدید مربی پاریس به شایعات تکان دهنده:

چراهیچوقتدربارهفوتبالبامنحرفنمیزنید؟
کریستوف گالتیه، سرمربی پاری ســن ژرمن، بعد از سوالی درباره حواشــی اخیر باشگاه  در نشست 
مطبوعاتی اخیر از کوره در رفت.پاری سن ژرمن در سال های اخیر و به واسطه حضور ستاره های بزرگ در 
این تیم همواره با شایعات و انتقادهای بسیاری روبه رو بوده است. این موضوع در چند روز اخیر و با توجه 
به خبرهای مربوط به نارضایتی کیلیان امباپه و تالش این بازیکن فرانسوی برای جدایی از این باشگاه بار 
دیگر به خوبی به نمایش درآمد و نشست خبری گالتیه را نیز تحت تاثیر قرار داد.این نشست خبری پیش 
از دیدار حساس پاریس مقابل مارسی به خودی خود یک جنجال جداگانه بود و گالتیه در پاسخ به این 
سوال که تجربه شما از شرایط کنونی و انتقادهایی که این باشگاه را تحت تاثیر قرار داده است، چیست؟ 
گفت: شما باید مهارت و تجربه مدیریت این شرایط را داشته باشید. اما نکته عجیب اینجاست که شما 
سواالت بسیاری از من می پرسید؛ اما هرگز درباره فوتبال حرف نمی زنید. من اینجا هستم، افتخار می کنم 
که مربی پی اس جی هستم و هر بازی می بینم که ما 10 دقیقه در نشست خبری هستیم ؛اما فقط 1:30 
ثانیه درباره فوتبال حرف می زنیم و هرچه که من به شما بگویم باور نخواهید کرد، شما درست برعکس 
چیزی که من مطرح کردم را می گویید. هیچ کس عالقه ای به حقیقــت ندارد و چیزی که می خواهد را 
می نویسد. من اینجا نیستم تا درباره شایعات حرف بزنم. شایعه ای درباره کیلیان مطرح شد، او به بهترین 
شکل به آن پاسخ داد، بهترین بازیکن زمین شد و حامی و بخشنده بود. من نواقص زیادی دارم اما صادق 
هستم. وقتی چیزی را به شما می گویم یعنی درست است. درباره کیلیان، آیا من درباره این شایعه با او 
حرف زدم؟ نه، من کیلیان را بسیار مصمم می بینم. او روی بازی با بنفیکا و مارسی بسیار حساب کرده 

است. بسیار خوشحالم، به تیمم افتخار می کنم پس بیایید درباره فوتبال حرف بزنیم.
 

ناراحتی هافبک لیورپول:

میخواستمبهجامجهانیبرسم
آرتور ملو، هافبک لیورپول، از این که در مهم ترین مقطع فصل دچار مصدومیت شده است ابراز ناراحتی 
کرد.آرتور پس از عدم موفقیت در یوونتوس در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی امسال به صورت قرضی  
راهی لیورپول شد و امیدوار بود که بتواند روزهای درخشــانش در بارسلونا را در این تیم تکرار کند. با این 
حال شرایط مطابق خواسته او و کادر فنی لیورپول پیش نرفت. در حالی که به نظر می رسد او آماده است تا 
راهش را به ترکیب تیم یورگن کلوپ باز کند، مصدومیت گریبان گیر این هافبک برزیلی شد تا شرایط برای 
او به شکل دیگری پیش برود. مصدومیتی که در تمرین یوونتوس برای این بازیکن پیش آمد باعث شد 
که او مجبور به انجام عمل جراحی شود و به این ترتیب حداقل سه ماه از میادین دور خواهد بود. آرتور که در 
طول این مدت واکنشی به این اتفاق نشان نداده بود، با انتشار پستی از شرایطش ابراز ناراحتی کرد. او در 
این پست در اینستاگرامش نوشت:» هفته گذشته بهترین هفته ممکن برای من نبود. متاسفانه همانطور 
که می دانید دچار مصدومیت شدم و برای مدتی از میادین دور خواهم بود. این اتفاق درست زمانی افتاد 
که پس از تالش و سخت کوشی بسیار آماده بودم تا خودم را در تیم جدیدم ثابت کنم و عزم راسخی برای 

رسیدن به رویای بازی در جام جهانی داشتم.«
 

الپورتا: 

خریدزمستانیداریم،»مسی«رادرپاریسمیبینم
خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا، تایید کرد که در انتقاالت زمستانی به فکر تقویت تیم است و گفت 
که در مراسم توپ طال با لیونل مسی مالقات خواهد کرد.خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا، همچنان 
به ژاوی اعتماد دارد و وعده داد که تیم را در زمستان تقویت خواهند کرد:»ما در صدر اللیگا قرار داریم و اگر 
یکشنبه رئال را شکست بدهیم، فاصله با این تیم را به سه امتیاز افزایش خواهیم داد و امیدها به پروژه ای 
که شروع کرده ایم، بیشتر می شود. ما نگاهی رو به جلو داریم و معتقدم این تیم هنوز کار دارد. در تالشیم 

تا در انتقاالت زمستانی تیم را تقویت کنیم تا قدرتمندتر شود.«

سهم ایران از همکاری در جام جهانی رویا بود؛

ماِت کیش از میزبانی جام جهانی!

از زمان انتخاب کشور قطر به عنوان میزبان  سپهرستاری
جام جهانــی ۲0۲۲ وعده هــای زیادی در 
خصوص همکاری ایران در میزبانی این مسابقات شنیده می شد. در آن 
زمان حتی صحبت از این بود که عالوه بر اسکان هواداران تیم های مختلف 
در مناطق جنوبی، چند بازی جام جهانی هم در ایران برگزار شود که البته از 
همان ابتدا مشخص بود این اتفاق شدنی نیست ؛اما در خصوص بحث 
اسکان تماشاگران و کشورها صحبت های زیادی وجود داشت و با توجه 
به شــرایط دو کشــور دور از ذهن هم نبود. وعده هایی که حاال در آستانه 
برگزاری هنوز محقق نشــده و به نظر می رسد همکاری ایران در میزبانی 
جام جهانی فعال در حد حرف و رویا باقی مانده است.جزیره کیش با توجه 
به فاصله ۲۷0 کیلومتری تا قطر، زیرساخت های مناسب اسکان و حمل و 
نقل، شباهت آب و هوایی با قطر، بدون ویزا بودن جزیره جهت حضور تیم 
ها و ورزشکاران خارجی، داشتن زیرساخت های مناسب فرودگاهی به 
لحاظ خطوط پروازی، لجستیک بندری، امکانات ورزشی، گردشگری، 
ســیاحتی، اقامتی، درمانی، تجاری و تفریحی یک گزینه مناسب برای 
همکاری در میزبانی جام جهانی به حســاب آیــد و می توان گفت یک 
فرصت طالیی برای ایران وجود دارد تا از مزایای همسایگی با میزبان جام 
جهانی ۲0۲۲ استفاده کند. حتی رییس جمهور ایران، آیت ا... رییسی هم 
در جریان سفر خود به قطر نسبت به این بحث تاکید داشت. اتفاقی که در 
صورت تحقق می توانست جزیره کیش را به کشورهای خارجی معرفی کند 
و تبلیغ خوبی برای این جزیره توریســتی باشــد.از طرفی قطری ها با 
کشورهای عربی همسایه خود روابط جالبی ندارند و ارتباط مثبت آن ها با 
ایران، شانس کشور برای استفاده از مزیت همسایگی میزبان جام جهانی 
افزایش می داد. در ابتدا صحبت از این بود که عالوه بر اقامت هواداران، 
چند تیم ملی هم در جزیره کیش اقامت داشته باشند و از امکانات این 
جزیره استفاده کنند که شواهد و قرائن نشــان می دهد این اتفاق بعید 
اســت رخ دهد.دو سال قبل ســازمان منطقه آزاد کیش با هزینه ای 1۵ 
میلیارد ریالی آماده سازی زمین های چمن مجموعه المپیک را نیز انجام 
داد و تیم ملی هم پیش از چهار بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی 
اردویی در کیش داشت تا به نظر برسد برنامه ریزی جدی و مناسبی برای 
میزبانی مهم ترین تورنمنت فوتبالی جهان انجام شــده است.ســعید 
محمد، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد روز ۲1 فروردین امسال گفت: 
ساخت و تکمیل چند هتل، باند و ترمینال جدید فرودگاه، بندر و ترمینال 
مسافری دریایی، زمین های ورزشــی و سالن های بدنسازی با سرعت 
پیش می رود و برای جام جهانی ۲0۲۲ قطر آماده می شوند.پیش از سعید 
محمد هم رضا صالحی امیری، رییس سابق کمیته ملی المپیک درباره 
امضای تفاهم نامه بین دو کشور ایران و قطر و بند میزبانی تیم های ملی 
گفته بود: در این باره با معاونان رییس جمهور و مدیران دو جزیره کیش و 
قشم صحبت کردیم. قرار شد در تفاهم نامه بندی باشد که برای برپایی 
اردوهای تیم های ملی کشورهای مختلف برای جام جهانی از ظرفیت این 
دو جزیره استفاده شود. البته این شرط وجود دارد که باید این دو جزیره 
از نظر امکانات ورزشی دارای اســتانداردهای جهانی باشند. این مسئله 
خودش یک معضل بزرگ اســت چون در حال حاضر زیرساخت های 

خوبی در این دو جزیره وجود ندارد. متاسفانه زمین خوبی در دو جزیره 
قشــم و کیش نداریم و امیدوارم طی یکی، دو سال آینده این اتفاق رخ 
دهد.هم چنین هیئتی از کشور قطر در سفری دو روزه به جزیره کیش از 
پروژه ها و امکانات ورزشی، گردشگری و حمل و نقلی منطقه آزاد کیش 
به منظور بهره گیری از ظرفیت های این جزیره در جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
بازدید کردند و پــس از ابراز رضایــت آن ها از امکانات جزیره قرار شــد 
تفاهم نامه در خصوص همکاری ایران و قطر هم امضا شود.در سفر رییس 
جمهور به قطر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دیدارهایی دوجانبه با 
جاسم بن سیف السلیطی، وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت قطر داشت 
و در فروردین امسال هر دو وزیر برای پیگیری این دیدارها به همراه هیئت 
های همراه به جزیره کیش سفر کرده اند. نکته مهمی که همکاری بین دو 
کشور برای میزبانی جام جهانی را ممکن می کرد این بود که قطر با توجه 
به مساحت کم خود برای اسکان مسافران دچار مشکل است و کیش که 
یکی از جزایر توریستی ایران به حساب می آید از این حیث شرایط بسیار 

خوبی دارد. 
عالوه بر این قیمت هتل و هزینه های اقامت در جزیره کیش به مراتب از 
دوحه پایین تر است که یک امتیاز بزرگ برای این جزیره است. پیش از 
این از سوی مسئوالن کیش وعده داده شده بود که تماشاگران سه کشور 
سنگال، غنا و مکزیک در این جزیره اسکان داشــته باشند؛ اما رییس 

جامعه حرفه ای هتلداران ادعا کرد که هیــچ رزروی در هتل های کیش 
برای مسابقات جام جهانی وجود نداشته است.تهرانی، مدیر رسانه ای 
جزیره کیش در گفت و گو با سایت ورزش سه تاکید کرد که هنوز مقدمات 
حمل و نقل مســافران از کیش به قطر فراهم نشده است که این اتفاق 
طی روزهای آینده رخ خواهد داد و دلیل اینکه هنوز هتل رزرو نشده نیز 
همین بوده چرا که اول باید قضیه ترنســفر حل شود و بعد رزرو هتل ها 
انجام پذیرد. وی همچنین تاکید کرد که تمام زیرساخت ها برای حضور 
تماشاگران کشــورهایی که از قبل اعالم شــده بود یعنی سنگال، غنا و 
مکزیک در جزیره کیش فراهم است و این موضوع که در نهایت چند نفر 
توریست در ایام جام جهانی به کیش بیایند، به شرایط کشور بستگی دارد.
حال باید تا زمان آغاز جام جهانی منتظر ماند تا مشخص شود وعده های 
مسئوالن طی سال های اخیر و تالش های انجام شده چه نتایجی خواهد 
داشت ولی در شرایط فعلی به نظر می رسد ایران یک فرصت تاریخی را 
برای نقش آفرینی در مهم ترین تورنمنت فوتبالی جهان از دســت داده 
اســت. مگر آنکه در روزهای منتهی به جام جهانی اتفاقات جدیدی رخ 
دهد و ایران بتواند از این شانس بزرگ استفاده کند.میزبانی قطر فرصت 
فوق العاده خوبی بود تا ایران بتواند برای جذب توریست و گردشگر گام 
بلندی بردارد اما به نظر می رسد این فرصت طالیی از دست رفته و بعید 

است در زمان باقی مانده تا جام جهانی هم اتفاق خاصی رخ دهد.

خبر روز

پاشازاده: 

»مهدیترابی«درفرمایدهآلخودنیست
پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از مسابقات لیگ برتر فوتبال 
اظهار کرد: نبود تماشاگران در ورزشگاه ها باعث شده که بازی ها   بی روح و کسل کننده باشند و هیجانی 
در مسابقات شاهد نباشیم. همچنین نتیجه گرایی و عقب نیفتادن از کورس رقابت با مدعیان در تعداد 
گل های کم در بازی ها تاثیرگذار هستند.پاشازاده درباره برد استقالل برابر تیم ذوب آهن گفت: بازی جذابی 
نبود و  ایجاد موقعیت کمی را در این بازی شاهد بودیم. نیمه اول خیلی کسل کننده بود و تیم استقالل با 
گل به خودی توانست 3 امتیاز این بازی را به دست آورد.وی درباره اینکه بازیکنان تیم ملی در تیم های 
باشگاهی خود عملکرد خوبی ندارند، گفت: لژیونر ها  نفرات اصلی تیم ملی فوتبال را تشکیل می دهند که 
آن ها هم در تیم باشگاهی خود خوب بازی می کنند. اگر منظورتان مهدی ترابی است که او در فصل گذشته 

هم در فرم ایده آل خود نبود و امسال هم نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
 

ناکامشدن»آلونسو«درلیگقهرمانانتوسط
»طارمی«سوژهرسانههاشد

رسانه »آ اس« اسپانیا در گزارشــی طارمی را دلیل اصلی ناکامی آلونسو به عنوان سرمربی لورکوزن در 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا دانست.تیم فوتبال پورتو هفته گذشــته در دور چهارم رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا به مصاف بایرلورکوزن رفت و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.در همین رابطه رسانه »آ 
اس« اسپانیا یه بازتاب عملکرد ژابی آلونسو، سرمربی اسپانیایی و جدید بایرلورکوزن پرداخت که در اولین 
حضورش در لیگ قهرمانان اروپا در قامت مربی ضربه سختی خورد. در بخشی از گزارش، رسانه اسپانیایی 
دلیل اصلی باخت سنگین لورکوزن و ژابی آلونسو در لیگ قهرمانان اروپا را مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو 
معرفی کرد.این رسانه نوشت: مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو در این بازی موفق شد با زدن ۲ گل از 3 گل، 
ضربه مهلکی را به ژابی آلونسو و تیمش وارد کند و در اولین حضور ژابی در لیگ قهرمانان او را ناکام بگذارد. 

 

ابرازتعجب»ساپینتو«ازبرکناریآجورلو:شوکهشدهام!
سرمربی تیم فوتبال استقالل از برکناری مصطفی آجورلو از ریاســت این باشگاه ابراز تعجب کرد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از رکورد، مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استقالل از ریاست این باشگاه 
برکنار شد. ریکاردو ساپینتو درباره این اتفاق گفت: من کامال از این وضعیت شوکه شدم. مطلقا هیچ 
کس انتظار چنین تصمیمی را نداشت.وی ادامه داد: آقای آجورلو همیشه رییسی بوده است که تمام 
تالش خود را کرده تا همه شرایط را برای ما فراهم کند تا به موفقیت هایی که داریم برسیم .من شوکه 
شدم و ســعی خواهم کرد بفهمم چه اتفاقی برای رییس افتاده است.به گزارش ایسنا، استقالل که 
هم امتیاز با پرسپولیس و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم است باید در هفته پیش رو در لیگ به 

مصاف آلومینیوم اراک برود.  

ادامهتمریناتملیپوشانفوتبالایرانزیرنظر»کیروش«
١٧ بازیکن حاضر در مرحله دوم ارزیابی فنی تیم ملی زیر نظر کارلوس کی روش به تمرینات خود 
ادامه دادند.به گزارش ایسنا، بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی، روز گذشته ساعت ١٠:٣٠ صبح به 
مدت ٩٠ دقیقه دومین جلسه تمرینی خود را زیر نظر سرمربی تیم ملی برگزار کردند.پس از انجام 
بخش نخســتین و صحبت درباره هدف تمرینی، بازیکنان تمرینات خود را آغاز کردند. استفاده از 
دستگاه های تمرینات ریکاوری ادامه تمرینات ابتدایی بود.سپس بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند 
و به تمرینات ترکیبی برای افزایش هماهنگی با تاکید بر سرعت باال در تصمیم گیری  و حفظ تمرکز 
پرداختند.دروازه بانان حاضر در اردو نیز همزمان با تمرینات ویژه کادر فنی برای سایر بازیکنان، زیر 

نظر الکساندر لوپز به تمرینات اختصاصی مشغول شدند.

مستطیل سبز

مدیرعامل جدید باشگاه استقالل:
هرچیبدهیاست،روی
میزمنگذاشتند!

مدیرعامل جدید باشگاه اســتقالل می گوید 
بدهی های مختلفی جلوی روی باشــگاه قرار 
گرفته است.علی فتح ا...زاده، مدیرعامل جدید 
باشگاه اســتقالل در گفت وگو با ایسنا، درباره 
بازگشت خود به کرســی مدیریت این باشگاه 
اظهار کرد: تصمیم مدیریتــی بود که تغییراتی 
رقم بخورد. دوستان هم به ما محبت کردند و ما 
هم استقاللی هستیم و می خواهیم مشکالت را 
برطرف کنیم و کمک کنیم تا استقالل با آرامش 
کار خود را پیش ببرد.وی درباره شرایط ریکاردو 
ساپینتو، ســرمربی استقالل و شــوکه شدن 
او از تغییــرات مدیریتــی این باشــگاه گفت:  
ایشان مربی ما هســتند و با او قرارداد داریم. 
ما باید به ساپینتو کمک کنیم تا کار خود را بهتر 
جلو ببرد.مدیرعامل جدید باشــگاه استقالل 
درباره مشکالت مالی این باشگاه و مطالبات 
بازیکنان تیم و گله مندی برخی بازیکنان نسبت 
به عقب ماندن طلب های شــان گفت:  ما باید 
تالش کنیم تــا دغدغه بازیکنان کمتر شــود و 
بتوانند با خیال راحت کار خــود را انجام دهند. 
وظیفه ما این است که شــرایط خوبی را فراهم 
کنیم و وظیفه بازیکنان این اســت که عملکرد 
خوبی داشته باشــند تا تیم بتواند نتیجه مورد 
نظر را کسب کنند.فتح ا... زاده درباره بدهی های 
باشگاه اســتقالل در مورد تبلیغات محیطی و 
بازیکنان و مربی پیشــین این تیم گفت:  هنوز 
امضای حکم من خشک نشده است! من هنوز 
به باشگاه نرفته ام. ما حدود ۷0 میلیارد بر سر 
تبلیغات محیطی بدهکار هستیم. ۶0 میلیارد به 
استراماچونی باید پرداخت کنیم. یک بازیکن 
اســت که می گویند باید به او ۵0 میلیارد پول 
بدهیم. گفته می شــود ۴0-30 میلیارد هم به 
آقای پادوانی عزیز باید پرداخت کنیم. هر چی 
بدهی است که روی میز گذاشته اند.وی درباره 
هدف گذاری های خود در باشــگاه استقالل و 
چشــم اندازهای مدیریتی خود در این باشگاه 
گفت:  من همیشه برای باشگاه دوندگی و تالش 
و پیشرفت مد نظر داشته ام. ان شاءا... با کمک 
هواداران و حمایت  آن ها کار را جلو خواهیم برد.

فوتبال جهان

عکس خبر  

مربیسابقاستقالل
درانتظارپیوندکلیه

علی چینی، بازیکن و مربی ســابق 
استقالل که سال هاست با نارسایی 
کلیــه مواجــه اســت، در یکــی از 
بیمارستان های تهران بستری شده 
تا مقدمــات جراحی پیونــد کلیه را 

پشت سر بگذارد.

یک ســایت برزیلی گــران قیمت تریــن بازیکنان 
3۲ تیم جام جهانی ۲0۲۲ قطــر را معرفی کرده که 
مهدی طارمی، نماینده تیم ملی فوتبال ایران در این 
فهرست است.به گزارش ایســنا و به نقل از سایت 
برزیلی somosfanaticos، فهرست گران ترین 
بازیکنان 3۲ تیم حاضر در جام جهانی قطر در حالی 
منتشر شده است که تنها ۹ کشور از 3۲ کشور شرکت 
کننده در جام جهانی قطر بازیکنانی با ارزش بازاری 
حــدود ۸0 میلیون یورو دارند.تیــم برزیل، مهاجم 
جوانی چون وینیسیوس جونیور  از رئال مادرید را به 
عنوان ارزشمندترین بازیکن در اختیار دارد. این در 
حالی  است که صربستان اولین حریف تیم تیته در 
جام جهانی نیز والهوویچ را در اختیار دارد که در خط 

حمله یوونتوس است.نکته عجیب در این فهرست 
این اســت که آرژانتین بازیکنی به ارزش باالی ۸0 
میلیون یورو در اختیار ندارد و در این فهرست نیست.

از ســوی دیگر، چهار کشــوری که به جــام جهانی 
قطر می روند حتی یک بازیکن بــا ارزش تخمینی 
10 میلیــون یورو نیز ندارند. عربســتان ســعودی 
ارزان ترین بازیکن را در این فهرســت دارد: مدافع 
راســت عربستان ســلطان الغنام اســت که برای 
النصر بازی می کند و  3.۵ میلیون یورو ارزش دارد. 
قیمت ســتاره های تیم های ملی قطر، اســترالیا و 
کاستاریکا نیز به 10 میلیون یورو نمی رسد.یک نکته 
مهم این است که گران ترین بازیکن لزوما بهترین 
بازیکن یک کشور نیست. عالوه بر کیفیت فنی یک 

ورزشکار، عوامل دیگری مانند سن )هرچه جوان تر، 
ارزشمندتر( و باشگاهی که حقوق آن ها را می دهد در 

قیمت گذاری دخیل هستند. 
این دوره از جام جهانی اولیــن دوره ای خواهد بود 
که در خاورمیانه برگزار می شود و هفت تیم از هشت 
تیمی که قبال جام را باالی سر برده اند، در آن حضور 
خواهند داشــت. برای دومین دوره متوالی، ایتالیا 

قهرمان چهار دوره از راهیابی بازماند.

گران قیمت ترین بازیکنان هر تیم در جام جهانی چه کسانی هستند؟

»طارمی«درلیست
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مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: اقداماتی توسط شهردار و شــورای اسالمی شهر اصفهان 
با همکاری اداره کل راه و شهرســازی در رابطه با تجمیع پالک های بافت فرســوده انجام شده که قرار 

است در رابطه با احیای بافت فرسوده، یک 
طبقه مازاد بر کد ارتفاعــی منطقه پروانه 
صادر شود.حســین کارگر در گفت وگو با 
ایمنا، اظهار کرد: شهرداری این کالن شهر 
با همکاری شورای اسالمی شهر و اداره کل 
راه و شهرســازی برای احیای بافت های 
فرســوده اقدامات موثری در نظر گرفته 
اســت.وی تصریح کــرد: در ســال های 
گذشــته به رغم وجــود سیســتم های 
حضوری شهرداری در ارتباط با درخواست 

پروانه، حدود ۵۰ درصد این امور به ســمت الکترونیکی پیش رفته بود، با ارتقای ســامانه سرای ۸ به 
سرای ۱۰، شهروندان می توانند از طریق نشانی اینترنتی به نشانی my.isfahan.ir وارد سامانه هوشمند 
توسعه شهری اصفهان شوند و تمام مراحل و اقدامات مربوط به پروانه را به صورت الکترونیکی رویت 
کنند.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در سامانه هوشمند توسعه شهری اصفهان 
ارتفاعات هر پالک در هر پهنه قابل مشاهده است و بر اساس آن شهروندان می توانند بدون نیاز به مراجعه 
حضوری تمام مراحل و اقدامات پروانه ساختمانی را تا مرحله ارجاع پرونده به واحد محاسبات به صورت 
الکترونیکی پیگیری کنند.وی با اشاره به تحقق شعار »در خانه پروانه بگیرید« با اجرای سامانه هوشمند 
توسعه شهری اصفهان، افزود: شهروندان با وارد کردن شماره ملک و بلوک خود در سامانه مربوطه به 
نشانی my.isfahan.ir می توانند اطالعاتی از قبیل میزان تراکم تعلق گرفته به پالک و میزان ارتفاع مجاز 
را دریافت کنند که پس از ثبت درخواست، مســئوالن در حوزه شهرسازی مراحل اولیه و بازدید را انجام 
می دهند و پس از صادر شدن دستور تهیه نقشه، شهروندان پس از انجام این اقدام می توانند به قسمت 
محاسبات دسترسی پیدا کنند و فاکتور محاسباتی را رویت کنند.کارگر ادامه داد: اقداماتی توسط شهردار 
و شورای اسالمی شهر اصفهان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی در رابطه با تجمیع پالک های بافت 
فرسوده انجام شده است که قرار است در رابطه با احیای بافت فرسوده، یک طبقه مازاد بر کد ارتفاعی 
منطقه پروانه صادر شود، همچنین برای هر واحد تسهیالت وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار 
درصد در نظر گرفته شده است که انتظار می رود سرمایه گذاران و شهروندان برای کسب اطالعات بیشتر 

به شهرداری مراجعه کنند و اقدامات الزم برای نوسازی بافت های فرسوده را انجام دهند.

آغاز عملیات اجرایی 8 پروژه در منطقه 2 شهرداری اصفهان
مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان گفت: ۳۹ پروژه در منطقه 2 شهرداری اصفهان تعریف شده که عملیات 
اجرایی ۸ پروژه آغاز شده است.محمد صیرفی نژاد در جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی ۸ 
منطقه شهری اصفهان اظهار داشت: ۳۹ پروژه در منطقه 2 شهرداری اصفهان تعریف شده است که عملیات 
اجرایی ۸ پروژه آغاز شده و ۵ پروژه در مرحله تملک، ۷ پروژه در دست مطالعه و طراحی، ۵ پروژه تکمیل و 
۱۴ طرح در حال احداث است.وی افزود: پروژه گستره ویژه بین النهرین شمس آباد، توسعه پایانه سه راه 
صمدیه، خیابان ۳۰ متری مهران شهرک رسالت و خانه کودک پارک قلمستان از جمله پروژه های منطقه 
2 شهرداری محسوب می شود.صیرفی نژاد بیان کرد: 2 پروژه گستره ویژه بین النهرین شمس آباد و پایانه 
سه راه صمدیه باید از سوی شهرداری اصفهان تعیین تکلیف شــود، زیرا پروژه گستره ویژه بین النهرین 
محله شمس آباد یک فضای سبز ۱۸ هکتاری است که نیاز به تملک دارد.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: برآورد اولیه از میزان اعتبار مورد نیاز برای این کالن پروژه، ۳۵۰ میلیارد تومان است که رقم 
بسیار باالیی بوده و در محدوده اختیارات و اعتبارات منطقه نیست، از این رو شهرداری مرکزی باید نسبت 

به اجرای آن و چگونگی روند آن تصمیمات جدیدتری داشته باشد.

معاون شهردار مطرح کرد:

تالش برای بهبود شاخص های حمل ونقل انسان محور در اصفهان 

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: طرح ها و برنامه های 
مختلفی با هدف ســاماندهی ترافیک و بهبود شــاخص های حمل ونقل 
انسان محور در کالن شــهر اصفهان اجرا شده است.حسین حق شناس در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به افزایش روز افزون وسایل 
نقلیه، رشد جمعیت در کالن شهر اصفهان و روند تغییر توقعات مردم، با رشد 
تقاضای سفر روبه رو شده ایم.وی با بیان اینکه سبک ساخت وساز قدیمی 
معابر، ظرفیت تردد کنونی را نمی تواند پاسخگو باشد، ادامه داد: بر همین 
اساس طرح ها و برنامه های مختلفی در راستای ســاماندهی ترافیک و 
بهبود شاخص های حمل ونقل انسان محور در شهر اجرا شده است.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با اشــاره به تاثیرگذاری مستقیم و 
غیرمســتقیم فعالیت های حوزه حمل ونقل بر بهبود شاخصه های زندگی 
شهری و آرامش شــهروندان، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، نیازمند 
تعریف شاخص های مناسب و تاثیرگذار هستیم که به کمک اندازه گیری 
و بررسی مســتمر آنها، می توان به میزان اثرگذاری برنامه های میان مدت 
و بلندمدت پی برد.وی تصریح کرد: در این راســتا نصب تجهیزات و عالئم 
ترافیکی و هشداردهنده، طراحی به منظور اصالح هندسی معابر شهری و رفع 
نقاط حادثه خیز، ارتقای سطح فرهنگ رانندگی و بهبود رفتارهای ترافیکی 
از طریق آموزش، ارتقا و بهره برداری مناســب از شبکه معابر و حمل ونقل 

عمومی از جمله عملکردهای این معاونت بوده است.

سیستم ریلی شهری، یکی از ابعاد حمل ونقل انسان محور است
حق شــناس با بیان اینکه یکی از ابعاد حمل ونقل انسان محور و همگانی 
جذاب برای شــهروندان، سیستم حمل ونقل ریلی شــهری است، اظهار 
کرد: طراحی های متفاوت ایستگاه ها و واگن های حمل مسافر، همچنین 
استفاده از امکانات روز دنیا، سیســتم های تهویه مناسب و سرعت باال از 
مزیت هایی است که شــهروندان را ترغیب به اســتفاده از سیستم ریلی 
شهری می کند؛ بر این اساس در سال های گذشته خط یک متروی اصفهان 
راه اندازی و با استقبال شــهروندان مواجه شد، همچنین عملیات اجرایی 
خط دو متروی این کالن شهر نیز توسط شهرداری آغاز شد.وی با تاکید بر 
اینکه یکی از راه های ترغیب شهروندان برای استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی، نوسازی اتوبوس و تاکسی است، تصریح کرد: نوسازی اتوبوس 
و تاکسی از مهم ترین برنامه های این معاونت در سال گذشته بوده است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه از شاخصه های 
استفاده بیشتر شهروندان از وسایل حمل ونقل عمومی به خصوص ناوگان 
اتوبوسرانی، سرعت باالی جابه جایی مسافران است، گفت: هرچه سرعت 
خدمت رسانی این ناوگان به شهروندان افزایش یابد، رغبت شهروندان برای 

استفاده از این وسیله بیشتر خواهد بود؛ بر این اساس معاونت حمل ونقل 
 )BRT( و ترافیک شــهرداری اصفهان اقدام به احداث مسیرهای تندرو
و جداسازی مســیر حرکت اتوبوس از مسیر پرتردد وسایل شخصی کرده 
است. وی ادامه داد: احداث پروژه BRT از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، در این راستا 
خطوط شماره یک و دو آن به طول 2۱ کیلومتر با ۳۵ ایستگاه طراحی و اجرا 
و تعداد ۷۰ دستگاه اتوبوس مخصوص )BRT( به این خط اختصاص داده 
شد که از همان سال های نخست رضایتمندی حداکثری شهروندان را به 
همراه داشت و اکنون با احتساب خط دو، بیش از ۱۰۰ هزار مسافر از طریق 
خطوط BRT جابه جا می شوند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
ادامه داد: در سال ۹۸ خط شماره سه اتوبوس های تندرو حدفاصل ارغوانیه 
تا پایانه صمدیه به طول ۱۶ کیلومتر در مسیر شرق به غرب و بالعکس احداث 
شــد و با 2۵ اتوبوس فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت خط شماره چهار 
BRT )مسیر غربی–شــرقی( به طول ۱۸ کیلومتر با ۴۳ ایستگاه از پایانه 
همدانیان تا سه راه درچه در سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد که با 2۳ اتوبوس نسبت 
به جابه جایی مسافران اقدام می کند.وی اظهار کرد: کافی است شهروندان 
فقط یک بار سفر درون شهری را با ناوگان حمل ونقل عمومی تجربه کنند، 
بالفاصله شــیرینی تجربه جدید، تلخی خاطرات گذشته مبتنی بر کندی 

حرکت و فشار جمعیت ها را از ذهن ها دور می شود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه برای ساخت و ساز جدید 
در شهرک کشــوری فعال پروانه ســاختمانی صادر 
نمی شود، گفت: ابتدا باید تشریفات قانونی طی شود 
و شورای عالی شهرسازی آن را ابالغ کند.به گزارش 
فارس ، علی قاسم زاده شهردار اصفهان با حضور در 
صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در پاسخ 
به تذکرات شورا در ارتباط با پروژه شهید کشوری اظهار 
داشت: طبق بررسی اســناد، تاکنون مصوبه ابالغی 
درباره ارتفاعات پروژه شهید کشوری نداشته ایم.وی 

در پاسخ به این سوال که از 2 میلیون متر مربع تراکم 
رایگان که طی توافقی به شرکت ساخت و ساز اعطا 
شــده چه مقدار مصرف شده اســت، گفت: تاکنون 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع ساختمان مسکونی 
احداث شده و تعدادی پروژه نیمه تمام نیز داریم که 
هنوز قابل احصا نیست و البته به اقتضای این موارد 
به صورت دقیق شناسایی خواهد شد.قاسم زاده در 
پاسخ به این سوال که از ساختمان های ایجاد شده 
چند ســاختمان بدون پروانه ســاخته شده است، 
افزود: ۵2 بلوک فاقد پروانه ســاختمانی است که 
ارائه نکردن مســتند قانونی توسط شرکت مسئول 
باعث شده که در یک سال گذشــته پروانه ای صادر 
نکنیم تا مقدمــات و مجوزات قانونی بــه ما ابالغ و 

از احداث جلوگیــری شود.شــهردار اصفهان درباره 
تعداد دریافت پایان ســاخت برای ساختمان های 
شهرک شهید کشوری عنوان کرد: 2۵ بلوک شهری 
از ۶۳ بلوک در ۱۳۰ هکتــار پایان کار گرفته اند.وی در 
پاسخ به این ســوال که ایجاد زیرساخت های الزم 
در شهرک کشوری به عهده چه مرجعی است و چرا 
تاکنون تامین نشده اســت، گفت: بر اساس صورت 
جلسات، احداث زیرساخت ها بر عهده شرکت طرف 
قرارداد بوده اســت که در این راستا طبق برآوردی که 
صورت گرفته ۷۰ درصد زیرســاخت ها احداث نشده 
و ۳۰ درصدی که کار شده از نظر اســتانداردهای راه 
و شهرسازی مورد تأیید ما نیست و این مطالبه را از 

شرکت مسئول داریم.

شهردار:

فعال پروانه ساختمانی جدید در شهرک شهید کشوری صادر نمی شود

هرچه سرعت خدمت رسانی این ناوگان به شهروندان 
افزایش یابد، رغبت شهروندان برای استفاده از این 
معاونت  اساس  این  بر  بود؛  بیشتر خواهد  وسیله 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اقدام به احداث 
مسیرهای تندرو )BRT( و جداسازی مسیر حرکت 

اتوبوس از مسیر پرتردد وسایل شخصی کرده است

واکنش رییس شورای شهر اصفهان به تکذیب اظهاراتش توسط دیوان محاسبات:
 ورود به مسائل حاشیه ای، مردم را از منافع خود 

محروم می کند
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به موضوع مطرح شده در جلسه علنی هفته گذشته 
درباره بخشی از منابع مالی خط 2 مترو و خرید اتوبوس گفت: ورود به برخی مسائل حاشیه ای سبب 
می شود مردم شهر یا اســتان از منافع خود و آنچه قانون برای آن ها تعیین کرده، محروم شوند. به 
گزارش خبرگزاری فارس، محمد نورصالحی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان صبح روز گذشته  
در نطق پیش از دستور خود در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مهمانان کنفرانس اسالمی و مسؤوالن نظام، اظهار کرد: رهبر 
معظم انقالب پیامبر اکرم)ص( را الگوی بشریت برشمرده و فرمودند که »پیامبر اکرم)ص( در قله 
قرار دارند و ما باید برای رسیدن به آن تالش کنیم و از زندگی ایشان درس بگیریم«.وی با بیان اینکه 
پیامبر اکرم)ص( از رنج امت خود در رنج هســتند، افزود: این رنــج در عصر امروز هم وجود دارد، 
دشمنان مسلمانان در صف مقابل هستند و از این آسیب ها خوشحال می شوند؛ عقب ماندگی ها، 
مشکالت، عدم پیشرفت  در حوزه های مختلف و جنگ های داخلی سبب رنجش خاطر پیامبر اسالم 
می شود.نورصالحی با تاکید بر اینکه یکی از راه های غلبه مسلمانان بر مشکالت سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی کشورهای اسالمی وحدت است، گفت: در بیانات رهبر معظم انقالب مراد از وحدت، وحدت 
در حفظ منافع امت اسالمی است، اینکه کشورهای اسالمی دســت به دست هم دهند و از جهات 
مختلف پیشرفت کرده و در مقابل دشمنان شان از کیان اسالم و جامعه اسالمی حفاظت و صیانت 
کنند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: تحقق این مسئله یکی از وظایف علمای دین، 
روشنفکران، اساتید دانشگاه، جوانان روشن بین، ادبا، شعرا، نویسندگان و رسانه هاست تا کشورهای 

اسالمی احساس استقالل کرده و از وابستگی به دیگران خود را مستغنی کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مسئوالن این اســت که به صورت شبانه روزی حل مشکالت و 
رفع نیازهای مردم و غلبه بر مسائلی که نقطه امید دشمنان برای ایجاد تفرقه، آشوب و اغتشاش در 

کشور می شود را در دستورکار قرار دهند.
نورصالحی با تاکید بر اینکه قاطبه مردم کشــور نسبت به اعتالی ایران و آرمان های انقالب پای بند، 
عالقه مند و دلسوز هستند و در این راستا تالش می کنند، عنوان کرد: مسئوالن باید نقطه ورود و نفوذ 
دشمن به فکر و احساسات اقشــار مختلف به ویژه جوانان را ببندند و اجازه ندهند برخی مشکالت 
زمینه ساز نفوذها، آســیب ها و اغتشاشات شود.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
موضوع مطرح شده در جلسه علنی هفته گذشــته درباره بخشی از منابع مالی خط 2 مترو و خرید 
اتوبوس تصریح کرد: این اظهارات باعث رنجش خاطر دســتگاه مربوطه شد و صحبت های هفته 
پیش را کذب دانستند، در همین راستا چند سوال مطرح می شود.وی اضافه کرد: آیا ما یک جمهوری 
اسالمی و یک قانون داریم یا جمهوری اســالمی و قوانین متعدد داریم؟ آیا قانونی که به آن اشاره 
شده و شــهرداری را متهم به ترک فعل کردند امسال وضع شــده؟ آیا در طول ۵ سال گذشته این 
قانون نبوده اســت؟ آیا بیش از ۱2 هزار میلیارد تومانی که از همین مسیر و درست به همین شکل 
در سال های گذشــته به متروی اصفهان تزریق شده خالف بوده؟ آیا شــهرداران دیگر کالن شهرها 

مرتکب خالف شدند؟
نورصالحی تاکیــد کرد: اگر این تــرک فعل هــا و تخلفات صورت گرفته باشــد تعــداد زیادی از 

دست اندرکاران کشور باید مورد سوال و جواب قرار گیرند.
 رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان عنوان کرد: ورود به برخی مســائل حاشــیه ای ســبب

  می شــود مردم شــهر یا اســتان از منافع خود و آنچــه قانون بــرای آن ها تعیین کرده اســت، 
 محروم شــوند که این موضوع در اصفهان ســابقه داشــته اســت.وی خاطرنشــان کرد: قانون 
 بیش از آنچه اســت در اصفهان پیاده می شــود، در حالی که ما می خواهیم مردم اصفهان از آنچه 
قانون برایشان پیش بینی کرده بهره مند شوند و نسبت به سایر کالن شهرها از این جهت آسیب پذیری 

کمتری داشته باشیم.

اخبار

خبر روزشورا

قائم مقام شهرسازی الکترونیک 
شهرداری خبر داد:

افزایش 2 برابری 
درخواست صدور پروانه 
ساختمانی در اصفهان

قائم مقــام مدیــر شهرســازی الکترونیک 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به راه اندازی 
سامانه هوشــمند توسعه شــهری اصفهان 
از ابتــدای تیرماه امســال گفت: اســتقبال 
خوبی از سوی شهروندان برای صدور پروانه 
ساختمانی انجام شــده و آمار نشان دهنده 
رشــد ۱۰۸ درصدی این درخواست ها در بازه 
شش ماهه ابتدای امســال نسبت به سال 
گذشته اســت.عباس افرادی در گفت وگو با 
ایمنا در خصوص افزایش درخواســت های 
پروانه الکترونیک در روزهای اخیر، اظهار کرد: 
با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند توسعه 
شهری اصفهان از ابتدای تیرماه سال جاری، 
اســتقبال مناســبی در این زمینه از ســوی 
شــهروندان برای صدور پروانه ســاختمانی 
انجام شده و آمارها نشــان دهنده رشد ۱۰۸ 
درصدی این درخواســت ها در بــازه زمانی 
شش ماهه ابتدای امســال نسبت به سال 

گذشته است.
وی با اشاره به تمرکز شهرداری بر غیرحضوری 
بودن فرآیندهــا و همچنین فراهم شــدن 
امکان انجــام اقدامات ثبت درخواســت و 
پیگیــری آن از طریق تلفن های هوشــمند 
شهروندان، افزود: گام های موثری در راستای 
افزایش تعداد درخواست شهروندان در این 
بخش برداشته شده  که در کاهش سفرهای 
درون شهری بسیار مؤثر است.قائم مقام مدیر 
شهرسازی الکترونیک شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به اقدامات انجام شده در سازمان 
آتش نشانی، گفت: در این بخش تالش شده 
است بدون حضور شهروندان، درخواست ها 
بررسی، پرونده مشاهده، گواهی مربوط صادر 
و در آرشیو پرونده درج شود؛ همچنین پرونده 
در کارتابل شهروندان قابل دسترسی است و 
بدون مراجعه به شهرداری می توانند مدارک 
و گواهی های صادر شــده را بارگیری و از آن 

استفاده کنند.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری:

60 هزار مترمربع از معابر رهنان آسفالت شد
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان از اجرای بیش از ۶۰ هزار متر مربع عملیات ترمیم آســفالت در این منطقه خبر داد و گفت: عملیات آسفالت معابر طبق 
استانداردهای موجود و بر اساس اولویت های پیش بینی شده، انجام می شود.حسن محمدحسینی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به رویکرد جدید 
مدیریت شهری مبنی بر ارتقای کیفیت زندگی در شهر و محله محوری به منظور تامین رفاه حال شهروندان روکش و زیرسازی آسفالت محله های طاحونه و 
زاجان با اعتبار ۱2۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.وی از اجرای بیش از ۶۰ هزار متر مربع عملیات ترمیم آسفالت در منطقه ۱۱ شهرداری خبر داد و افزود: 
آسفالت معابر محله های طاحونه و زاجان تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در راستای احیای بافت 
فرسوده این منطقه نیز آزادسازی خانه های مخروبه این بافت نیز در دستور کار قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: بازگشایی گلوگاه های سطح شهر از اولویت های 

مدیریت شهری است، از این رو در منطقه ۱۱ شهرداری برای بازگشایی گلوگاه های محله طاحونه، برنامه ریزی الزم انجام شده است.

خواجو زیر تیغ 
جان پناه

مدتی اســت هفده دهانه از یال 
جنــوب شــرقی پــل خواجو به 
منظور نصب جان پنــاه در دهانه 
های باالیی پل به محیط کارگاهی 
تبدیــل شــده اســت. در پروژه 
»جان پناه پل خواجو«، قرار است 
پشــت هر ســتون پل یک میله 
توسط ســیم بکســل نصب و از 
طرفی کف ، پی ها، جداره ها به ویژه 

قلوه گاه های پل بازسازی شود.
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افراد نابینا و کم بینا در صورت داشــتن مدارک الزم می توانند از تسهیالت اشتغال 
تا سقف 2 میلیارد ریال اســتفاده کنند.سرپرســت معاونت توانبخشی اداره کل 
بهزیستی استان افزود: افراد نابینا و کم بینای دارای گواهی فنی و حرفه ای یا جواز 
کسب می توانند از تسهیالت اشتغال تا ســقف 2 میلیارد ریال استفاده کنند.سید 
کمال صدیقی با اشاره به اینکه بهزیستی استان 10 هزار نابینا و کم بینا زیرپوشش 
دارد، گفت: از این تعداد چهار هزار نفر مستمری بگیر،153 نفر دانشجوی کاردانی و 
دکتری و 500 نفر دانش آموز هستند.وی افزود: به نابینایان و کم بینایان زیرپوشش 
خدماتی همچون آموزش پیشگیری، غربالگری، حمایتی و توانبخشی به ویژه در 
مناطق محروم ارائه می شود.سرپرســت معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی 
استان با بیان اینکه در مراکز توانبخشی اصفهان و نجف آباد به افراد کمتر از 14 سال 
به ویژه روشندالن، مهارت های مختلف اجتماعی با روش های علمی و درمانی ارائه 
می شــود، افزود: دو مرکز حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی هم برای افراد بیش 
از 14 سال درکالن شــهر اصفهان برای فراهم شدن زمینه اشــتغال افراد کم بینا و 
نابینای فعال درنظرگرفته شده است.سید محمد نیکزاد ،مدیرعامل جامعه اسالمی 
نابینایان استان هم با اشاره به عضویت دو هزار نفر در این مرکز، از مناسب سازی 
نشدن معابر، آگاهی نبودن مردم در برخورد با افراد نابینا و کم بینا و همچنین بی 
توجهی به اشتغال معلوالن انتقاد کرد.بیش از چهار و نیم درصد نابینایان و کم بینایان 

زیر پوشش سازمان بهزیستی، در اســتان اصفهان ساکن هستند.با وجود تالش 
صورت گرفته در سال های گذشته برای تحول خدمات رسانی فرهنگی و آموزشی، 
مناسب سازی معابر و ساختمان های اداری، آموزشی و تجاری و سیستم حمل 
و نقل شهری در استان، مشکالت در حوزه اشتغال زایی و اجرای قانون اختصاص 
سه درصد سهمیه اشتغال سازمان ها و نهاد های دولتی به معلوالن همچنان دارای 
مشکل است.15 اکتبر )23 مهر( به عنوان روز جهانی نابینایان )عصای سفید( نام 

گذاری شده است.

در مراسمی ساختمان مسجد و حسینیه امیرالمومنین )ع( شهر درچه به بهره برداری 
رسید.حجت االسالم سیدعلی موسوی درچه ای، امام جماعت مسجد امیرالمومنین 
)ع( گفت: این مسجد در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و زیربنای 600 مترمربع، 

در مدت 6 سال و با کمک خیران و اهالی محل، به ویژه مرحوم سیدعیسی مرتضوی و 
برادران وی ساخته شد.وی افزود: برای ساخت این مسجد و حسینیه که مرحله دوم 

ساخت آن از سال 13۹5 آغاز شده بود، 50 میلیارد ریال هزینه شده است.

طرح ملی نذر آب 5 با مشــارکت هالل احمــر به مدت دو روز در روســتای قورتان 
شهرستان ورزنه اجرا شد. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
این طرح با چهار رویکرد زیست محیطی و آبرسانی، سالمت محور، آموزش و توانمند 
سازی و ارائه خدمات حمایتی به مردم در مناطقی از استان که در معرض خشکسالی 
قرار دارند، اجرا می شود.ابراهیم عادل زاده با اشــاره به اینکه یک گروه 45 نفره از 
استان اصفهان به مدت 2 روز در روستای قورتان از شهرستان ورزنه مستقرشدند، 
افزود: این تیم متشکل از 18 پزشک متخصص هستند که مراجعه کنندگان را رایگان 
ویزیت و حتی دارو هم به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می دهند.وی با اشاره 
به اینکه یکی از اهداف این طرح تامین آب آشامیدنی سالم در منطقه هدف است، 
گفت: برای تامین آب آشــامیدنی ســالم در این منطقه به همت خیران داوطلب 
بیش از 20 تانکر آب توزیع می شــود.معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 200 بسته معیشتی هم آماده شده است، افزود: در 
بخش آموزش و توانمند سازی هم نیرو های هالل احمر در مدارس حضور دارند که 
آموزش های مختلف از جمله آموزش سواد رسانه ای، کارآفرینی و تفریحات سالم و 
مانور زلزله را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.عادل زاده گفت: در روستای قورتان 
بانک امانات و تجهیزات پزشکی نیز راه اندازی شده تا نیازمندان بتوانند از وسایلی 
مانند تخت، ویلچر و کپسول اکسیژن به صورت امانت و رایگان استفاده کنند.عادل 
زاده با اشاره به اینکه طرح ملی نذر آب 5 امسال در 3 نقطه استان اصفهان اجرایی 
می شود، گفت: روستان قورتان از توابع شهرستان ورزنه به عنوان دومین روستا بعد 

از روستای چوپانان نایین میزبان این طرح بود.
ارائه خدمات دندانپزشکی، چشم پزشــکی، مامایی، پوست و مو از جمله خدمات 

پزشکی این طرح بود.

در آیینی 2 طرح درمانی در شهر درچه به بهره برداری رسید.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در آیین بهره برداری از این دو طرح گفت: دومین پایگاه اوژانس 
شهر درچه با کمک خیران خیریه سالمت علی بن ابی طالب )ع( به بهره برداری 
رسید و پس از بهسازی تنها مرکز درمانی این شهر نیز به بخش دولتی پیوست.

شاهین شــیرانی افزود: دومین مرکز درمانی شــهر درچه با امکانات بستری، 
تصویربرداری پزشکی و دیالیز نیز تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.حجت 
االسالم محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این آیین گفت: برای بهسازی مرکز درمانی شهر درچه بیش از 50 میلیارد 
ریال اعتبار تخصیص داده شده اســت.در ادامه اکبر جزینی، مدیرعامل خیریه 
اوژانس در زمینی به مساحت 200 مترمربع ، 20 میلیارد ریال هزینه شده است.سالمت علی ابن ابی طالب )ع( شهر درچه هم اظهار کرد: برای ساخت پایگاه دوم 

15 طرح برگزیده در نخســتین جشــنواره موفقیت های پژوهشــی و فناورانه 
سرآمدان علمی و مستعدان اســتان اصفهان معرفی شد.بنیاد نخبگان استان 
اصفهان به منظور حمایت، تشویق و معرفی دســتاوردهای علمی، پژوهشی و 
فناورانه پژوهشگران مستعد بنیاد ملی نخبگان اقدام به برگزاری جشنواره ای 
با عنوان »دستاورد«؛ نخستین جشنواره موفقیت های پژوهـــشی و فناورانه 
سرآمدان علمی و مستــعدان برتر اسـتان اصفهان کرد.حسین ربانی، رییس 
بنیاد نخبگان استان اصفهان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری نخستین 
جشنواره موفقیت های پژوهشی و فناورانه ســرآمدان علمی و مستعدان برتر 
استان اصفهان اظهار کرد: مستعدان برتر بنیاد ملی نخبگان که تاکنون از تسهیالت 
پژوهشی این بنیاد اســتفاده کرده اند، امکان شرکت در این جشنواره را داشتند 

و آثار و دســتاوردهای خود را در قالب های پوســتر، کتاب، مقالــه، پایان نامه، 
 طرح پژوهشــی و ســخنرانی به همراه مســتندات آن، به دبیرخانه جشنواره

 ارائه دادند.
وی افزود: در پی انتشــار فراخوان جشــنواره موفقیت های پژوهشی نخبگان 
و استعدادهای برتر استان اصفهان )دســتاورد( تعداد 150 طرح و دستاورد در 
رشته های فنی و مهندسی پزشکی، علوم انسانی و هنر به دبیرخانه ارسال شد که 
پس از ارزیابی اولیه افراد برگزیده برای حضور در رویداد اصلی و نوع شرکت در 
رویداد بر اساس ویژگی دستاوردهای پژوهشی، مشخص شدند.  ربانی گفت: 
در مرحله آخر برگزاری این رویداد که روز پنجشنبه 21 مهرماه برگزار شد، ۹5 طرح 

توسط داوران تخصصی داوری و برگزیدگان نهایی به مشخص شد.

خبر خوش سرپرست معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان به نابینایان و کم بینایان:

پرداخت تسهیالت ۲ میلیارد ریالی اشتغال به روشندالن

به منظور تامین آب آشامیدنی سالم در مناطق خشک صورت گرفت؛

اجرای طرح ملی »نذر آب« با مشارکت هالل احمر

افتتاح مسجد و حسینیه امیرالمومنین )ع( شهر درچه

بهره برداری از ۲ طرح درمانی در درچه اعطای گرنت پژوهانه به ۱۵ طرح برگزیده از سوی بنیاد نخبگان

منبع: بازار 
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