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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان می گوید طرح کنترل رواناب ها در اصفهان 
کامل نشده است؛

طرح ها در مرحله تدوین و تعلل!

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فرونشست زمین منتظر 
تصمیمات ما نمی ماند

بررسی مشکالت حوزه 
عمران شهری در قالب 

بازنگری برنامه 1405

میانگین 42 درصدی 
صلح و سازش در 

شوراهای حل اختالف 
اصفهان

برگزاری اردوهای راهیان 
پیشرفت برای 36 هزار 

دانش آموز اصفهانی
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رییس سازمان برنامه و بودجه 
در حاشیه جلسه دولت: 

هیچ افزایش قیمتی برای 
حامل های انرژی امسال و 

سال آینده نداریم؛

بطالن شایعات 
بنزینی؛ واقعی یا 

موقت؟!

معاون اداره کل ارشاد استان:
اداره کل ارشاد اصفهان 

نقشی در تعطیلی 
گالری ها ندارد
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 فروش مرغ باالی 63 هزار تومان
تخلف است

هیچ گونه تجمعی در کارخانه ذوب آهن 
اصفهان برپا نشده است

 ایده های درجه یک برای 
 منطقه یک؛ به امید اجرا... 

 مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در نشست خبری 
 با اصحاب رسانه از اقدامات  انجام شده و طرح های 

 در دست اجرا برای این منطقه سخن گفت؛  

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شماره 1401/621 )نوبت دوم(

م الف:1407325

مجتمع طالی موته در نظر دارد »خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و 
فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه و مدار سرند تر به منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود در سد باطله شماره 

1 و 2 مجتمع طالی موته« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2001001546000002 و 

با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 1/885/000/000 ریال )یک 

میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1401/08/17
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/08/28

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/09/12
- تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30  روز یکشنبه مورخ 1401/09/13

عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 

88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 و 1456-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده فروش خودروی سواری نوبت دوم )چاپ اول( آگهی مزایده فروش زمین نوبت دوم )چاپ اول(

آگهی مزایده اجاره شماره 17153 )نوبت اول(

م الف: 1408229 م الف:  1408431

م الف: 1408406

شهرداری محمد آباد  در نظر دارد باستناد مجوز شماره 6/1401/524 ش مورخ 1401/05/30 شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی 
پژو پارس TU5 تصادفی سفید رنگ با مشخصات ذیل اقدام نماید.

مدلنوع خودروردیف
قیمت کل کارشناسی 

خودرو )ریال(
سپرده شرکت در 

توضیحاتمزایده / ریال

1
پژو پارس سفید رنگ 

TU5 شماره شاسی: 13981/430/000/00071/500/000529462تصادفی

شهرداری محمد آباد  در نظر دارد باستناد مجوز شماره 6/1400/253 ش مورخ 1400/10/4 و 6/401/449 ش مورخ 1401/4/6  شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد نسبت 
به فروش تعداد 2 پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

قیمت کل کارشناسی مساحت/ متر مربعشماره پالکردیف
آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهپالک )ریال(

147515/100/000/000255/000/000
بلوار امام خمینی)ره(، روبروی 

خ فردوسی و باند کندرو 

250515/100/000/000255/000/000
بلوار امام خمینی)ره(، روبروی 

خ فردوسی و باند کندرو 

شهرداری شاهین شهر   در نظر دارد واگذاری ساختمان گلفروشی آرامستان بهشت معصومه شاهین شهر  را از طریق  مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000048 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: 1401/08/19
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/02

تاریخ بازدید: 1401/09/12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/09/13

زمان بازگشایی: 1401/09/14
زمان اعالم به برنده: 1401/09/15

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 

مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی از شــرایط مزایــده و دریافت و تحویل مدارک 

شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 1401/8/19 تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 به شهرداری محمدآباد و سامانه ستاد ایران مراجعه 

نمایند. الزم بذکر است مرحله اول مزایده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ســتاد ایران( https://setadiran.ir بارگزاری گردیده و افراد خواهان 
شرکت در مزایده مذکور می بایســت با تهیه توکن مربوطه در مزایده شرکت نمایند، 

لذا جهت اطالعات بیشتر با شــماره تماس 03146652541 جهت پاسخ گویی به 

ســواالت و یا ارائه هر گونه اطالعات، راجع به چگونگی تهیه توکن و ورود به سامانه 

مذکور تماس حاصل نمائید. تهیه توکن صرفــًا  در دفترخانه 380 واقع در اصفهان 

خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی به شــماره تماس 03132653310 

انجام می پذیرد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رســیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز یک شنبه مورخ 1401/09/06
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 

تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465 

متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی از شــرایط مزایــده و دریافت و تحویل مدارک 

شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 1401/8/19 تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 به شهرداری محمدآباد و سامانه ستاد ایران مراجعه 

نمایند. الزم بذکر است مرحله اول مزایده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ســتاد ایران( https://setadiran.ir بارگزاری گردیده و افراد خواهان 
شرکت در مزایده مذکور می بایســت با تهیه توکن مربوطه در مزایده شرکت نمایند، 

لذا جهت اطالعات بیشتر با شــماره تماس 03146652541 جهت پاسخ گویی به 

ســواالت و یا ارائه هر گونه اطالعات، راجع به چگونگی تهیه توکن و ورود به سامانه 

مذکور تماس حاصل نمائید. تهیه توکن صرفــًا  در دفترخانه 380 واقع در اصفهان 

خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی به شــماره تماس 03132653310 

انجام می پذیرد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رســیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان ثبت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1401/09/06

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 

تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465 

محمد اسماعیل زاده – شهردار محمدآباد  محمد اسماعیل زاده – شهردار محمدآباد 

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

 شهردار بهارستان از ساخت بیمارستان، آرامستان، سینما 
و رینگ گردشگری در این شهر خبر داد؛

 قول های بهاری آقای شهردار 
در فصل خزان
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پیام »شی« به ارتش چین: برای مبارزه آماده باشید
رییس جمهوری چین از ارتش کشورش خواســته تا اطمینان حاصل کند آماده پاسخگویی به تهدیدات 
امنیتی ناشــی از یک دوره جدید از تالطم و التهاب جهانی اســت. به گفته وی، ارتش آزادی بخش خلق 
چین باید سخت تر تمرین کند تا آماده یک مبارزه باشد. به نقل از خبرگزاری راشا تودی، شی جینپینگ، 
رییس جمهوری چین روز سه شنبه هشدار داد که »جهان در حال حاضر در دست تغییراتی است که طی 
یک قرن دیده نشده بود و همین عامل افزایش بی ثباتی و عدم اطمینان و همچنین اثرگذاری بر امنیت 
ملی است.« شی جینپینگ گفت: کلیت ارتش باید ایده حزب کمونیست چین برای تقویت ارتش را در عصر 
جدید با متمرکز کردن انرژی اش برای ارتقای مهارت ها و قابلیت های جنگی اش اجرایی کند. ارتش باید 
قاطعانه از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه دفاع کند.وی  توضیح داد که دستورالعمل های صادر شده 
از سوی رهبر چین براساس تصمیماتی است که ماه گذشته در جریان کنگره حزب کمونیست چین اتخاذ 
شد. این گردهمایی شاهد تغییراتی در رهبری ارشد حزب بود و شی در حرکتی بی سابقه برای سومین دوره 
پنج ساله در رأس حزب و به تبع آن راس کشور چین تایید شد. شی طی گزارش خود به نمایندگان حزب 

کمونیست، بر خطر درگیری مسلحانه بر سر تایوان که یک جزیره خودگردان است، تاکید کرد.

میراث خانوادگی دردسرساز  وزیر  انرژی فرانسه
سخنگوی سازمان نظارت بر استانداردهای عمومی فرانسه اعالم کرد که این سازمان گزارش های رسانه ها 

در مورد دارایی های فرزندان اگنس پانیر روناچر،  وزیر انرژی این کشور را بررسی خواهد کرد.
رویترز نوشت، بر اساس گزارشی که از سوی رسانه تحقیقی آنالین دیسکلوز و موسسه تحقیقاتی اروپا روز 
سه شنبه منتشر شد، پدر وزیر انرژی فرانسه سه فرزند او را با هدف فرار از پرداخت مالیات بر ارث، سهامدار 
شرکتی با دارایی هایی به ارزش ۱.۲ میلیون یورو )۱.۲ میلیون دالر( کرده است. در این گزارش آمده است 
که روناچر در زمان تصاحب منصب وزارت، وجود این شرکت را به سازمان نظارت بر استانداردهای عمومی 
فرانسه و مرجع عالی شفافیت در زندگی عمومی فرانســه اعالم نکرده بود؛ اما وزیر انرژی فرانسه تمام 
اتهامات مربوط به سوء رفتار خود در این زمینه را رد کرده است. البته بر اساس قوانین فعلی فرانسه او از 
نظر قانونی ملزم به انجام این کار نبود ولی سایت ها به نقل از کمپین هایی که در مورد این قضیه در فضای 
مجازی به راه افتاده، می گویند که ارتباط این شرکت با صنعت نفت موجب تضاد منافع شده زیرا روناچر به 
عنوان وزیر انرژی وظیفه کاهش اتکای فرانسه به سوخت های فسیلی را بر عهده دارد. روناچر روز سه شنبه 
در پاسخ به سوالی درباره این گزارش در مجلس فرانسه گفت: این اتهام ها بی اساس بوده و هیچ ارتباطی 
با عملکرد من در وزارتخانه تحت مسئولیت ام ندارد. وی افزود: پدرم در سال ۲۰۱۶ قصد داشت موضوع 
جانشینی خود را از طریق انتقال مستقیم به نوه هایش عملی سازد و انجام این کار از طریق تاسیس یک 

شرکت فرانسوی با رعایت تمام قوانین این کشور و با پرداخت مالیات مربوطه انجام شده است. 

نشست وزرای دفاع شورای همکاری خلیج فارس درباره 
همکاری نظامی

وزرای دفاع شورای همکاری خلیج فارس در نوزدهمین دور نشســت شورای دفاع مشترک در ریاض 
شرکت کرده و تقویت روند همکاری نظامی و پاره ای از موضوعات اقدام نظامی مشترک را بررسی کردند. 
»خالد بن سلمان« وزیر دفاع عربســتان سعودی و وزرای دفاع دیگر کشــورهای عربی عضو شورای 
همکاری خلیج فارس، »نایف بن فالح الحجرف« دبیر کل این شورا و »عید بن عواض الشلوی« رییس 
فرماندهی نظامی یکپارچه شورا در این نشست شرکت داشتند.بن سلمان در سخنانی بر تالش شورای 
همکاری خلیج فارس برای ارتقای سطح نیروهای مسلح به منظور مقابله با خطرات و تهدیدات، تحقق 
امنیت و ثبات در منطقه و حمایت از منافع ملی و منابع اقتصادی تاکید کرد.بنابر گزارش وبگاه »الخلیج 
اونالین«، »عبدالله علی العبد الله« وزیر دفاع کویت تاکید کرد که شرایط استثنایی و حوادث منطقه ای و 

جهانی، نهایت آمادگی نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری را ایجاب می کند.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری: 

بعد از عملیات های والفجر ۸ و کربالی ۵ می شد به جنگ پایان داد

دســتیار و مشــاور عالی مقام معظم رهبــری و رییس 
پژوهشگاه ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی  گفت: 
عملیات والفجر۸ یکی از سخت ترین عملیات ها و سرنوشت سازترین 
پیروزی ها بود که دشمن مجبور شــد به ایران امتیاز بدهد. ای کاش 
آقایان سیاسی بعد از پیروزی های عملیات های والفجر۸ و کربالی ۵ 
با فرماندهان هماهنگ می شدند و به جنگ پایان می دادند که این نظر 

من است.
سرلشــکر ســیدیحیی رحیم صفوی کــه در آیین رونمایــی از کتاب 
»خاکریزهــای خط مقدم« با حضــور جمعی از پیشکســوتان جهاد 
ســازندگی در دوران دفاع مقدس در مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس ســخن می گفت، بیان کرد: با تعداد بسیاری از شهدای جهاد 
سازندگی از ابتدای جنگ تا کنون آشــنا هستم و وقتی به یاد شهدای 
آن زمان مانند مهدی ورشابی می افتم بسیار متاثر می شوم. این کتاب 
جامع، منصفانه، ابعاد رزم و حماســی را درســت شــرح داده و عین 

صحبت ها در این کتاب به چاپ رسیده است. 
حماسه جهاد ســازندگی یکی از ارکان پیروزی آفرین دفاع مقدس 
است و بدون جهاد ســازندگی پیروزی حاصل نمی شد.در خوزستانی 

که مانند کف دست صاف است و دشمن با تیر مستقیم دوشکا و تانک 
از ســه کیلومتری می توانســت رزمندگان ما را مورد هدف قرار بدهد، 
رزمندگان جهاد سازندگی سینه خود را سپر کرده و کیلومترها جاده و 
خاکریز احداث کردند. یاد و پیام جهاد سازندگی باید زنده بماند و به 

جبهه مقاومت برسد.
سرلشــکر صفوی در بخش دیگر ســخنانش گفت: جبهه استکبار و 
مقاومت اسالمی دو جبهه اصلی جنگ هســتند:یکی جبهه استکبار 
آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای حقیر منطقه 
هستند و دیگری در جبهه مقاومت یعنی جمهوری اسالمی ایران قرار 
دارد. اکنون۳۴ سال از پایان جنگ می گذرد و دچار یک جنگ ادراکی، 
شــناختی و ذهنی شــده ایم. تعداد بســیاری از جوانان ما در فضای 

سایبری زیست می کنند. 
بین فضای حقیقی و سایبری تفاوتی وجود دارد. به طور ویژه طی دو 
سال اخیر دانشجویان و دانش آموزان ما کتاب کم می خوانند و بیشتر 
با فضای سایبری در تماس هستند.  اگر بتوانیم پیام شهدای جهاد را 

در این فصا بیان کنیم بسیار اثر گذار خواهد بود.
وی با روایت خاطره ای گفت:  برای نخســتین بار بیست و یکم خرداد 

۱۳۶۰ عملیــات »خمینی روح خدا فرمانده کل قوا« را همراه حســن 
باقری، حســین خــرازی و مهنــدس طرحچی طرح ریــزی کردیم. 
مهندس طرحچی خودش در خط مقدم توانست سه کیلومتر خاکریز 
در مدت پنج ســاعت زیر آتش دشــمن ایجاد کند. عراقی ها ۹ شبانه 
روز به ما حمله کردند و از ۳۴۰ نفر نیروی ما ۱۰۰ نفر شــهید و بیش از 
۱۰۰ نفر زخمی شــدند. هلیکوپتر و توپخانه ارتش ما را کمک می کرد. 
این عملیات فتح الباب شکســت حصر آبادان شد. »جاده وحدت« 
رمز شکســت حصر آبادان بود که جهاد ســازندگی آن را احداث کرد. 
همچنین عراقی ها در طریق القدس تصــور نمی کردند که از رمل ها به 

آنها حمله کنیم.
این فرمانده دوران دفاع مقدس در پایان گفت: احیای جهاد سازندگی 
به هر شکلی که هســت باید از ســر گرفته شود. مهندســی جهاد ۶ 
قرارگاه در جبهه داشــت. حدود ۵۴۰ هزار نیرو،۳۳۰۰ شهید، ۲۱ هزار 
جانباز  و آزاده و ۱۱۰۰ نفر اســیر، آماری از ایثارگران جهاد ســازندگی 
است. امیدوارم این کتاب ها که سند هســتند برای جوانان خواندنی 
 شــود یا به فیلم تبدیل شــوند. اکنون در فضای مجــازی باید تالش

 بیشتری داشت. 

رییس جمهور آمریــکا در نامه ای به رؤســای دو 
مجلس قانون گذار این کشــور، وضعیت اضطرار 
ملی در قبال جمهوری اسالمی ایران را تمدید کرد.

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه  
اعالم کرد وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را به 

مدت یک سال دیگر تمدید کرده است.
ایــن بیانیه یــادآوری کــرده رییس جمهور وقت 
آمریکا در تاریخ ۱۴ نوامبــر ۱۹۷۹ با صدور فرمان 
اجرایــی شــماره ۱۲۱۷۰ در قبال ایــران وضعیت 

اضطراری اعالم کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: »روابط ما با ایران 
هنوز عادی نشده و روند اجرای توافقات مورخ ۱۹ 
ژانویه ۱۹۸۱ با این کشور ادامه دارند. به این دلیل، 

وضعیت اضطرار ملی اعالم شده در تاریخ ۱۴ نوامبر 
۱۹۷۹ و تدابیر اتخاذشده در آن روز برای رسیدگی 
به آن وضعیت اضطراری باید تــا  بعد از ۱۴ نوامبر 

۲۰۲۲ ادامه پیدا کند.«
 کاخ ســفید در ایــن بیانیه تاکید کــرده وضعیت 
اضطراری فعلی که به موجب فرمان اجرایی شماره 
۱۲۱۷۰ علیه ایران اعمال شده با وضعیت اضطراری 
دیگری که ذیل فرمان شماره ۱۲۹۵۷ و از تاریخ ۱۵ 
مارس ۱۹۹۵ اعمال شــده تفاوت دارد. بنابراین، 
اقدام جدید کاخ سفید با تمدید وضعیت اضطراری 
که ۳ مارس ۲۰۲۲ )۱۲ اســفند ۱۴۰۰( اعالم شد، 

متفاوت است.
»جیمی کارتر«، رییس جمهور اسبق آمریکا فرمان 

اجرایی شــماره ۱۲۱۷۰ را روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، ده 
روز بعد از تســخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران 
صادر کرد. این فرمان خواستار توقیف دارایی های 

حکومت ایران در خاک آمریکاست. 
دیگر فرمان اجرایی )شماره ۱۲۹۵۷( از ۱۵ مارس 
۱۹۹۵ توســط دولت »بیل کلینتــون« برای منع 
برخــی معامالت مربــوط به توســعه نفتی ایران 

صادر شد.

»بایدن« وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد

سخنان بحث برانگیز سخنگوی دولت:

برای دولت مثل آب خوردن بود که اجازه استفاده از گلوله های جنگی را بدهد!
سخنان سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما درباره نحوه برخورد با معترضان در حوادث اخیر خبرساز شده است.

فارس نوشت که بهادری جهرمی گفت: سوال می شود که چرا با معترضان داخلی مماشات صورت می گیرد؟ باید بگویم من اصوال معترضین را دشمن نمی دانم 
و اصل بر این است که این جوانان که به خیابان می آیند فرزندان خطاکار ما هستند.  برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی 
انتظامی از گلوله های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد بزنند و اینطور مردم بترسند و  از خانه خارج نشوند؛ اما این دولت هرگز چنین کاری نمی کند؛ 
چون معترضین را بچه و خانواده خود می داند و اصال کلی سرمایه گذاری روی این افراد صورت گرفته تا آنها مشکالت کشور را برطرف کنند. دولت سابق بین خودش 
و مردم دیوار کشید و حرف آن ها را نشنید و با آنها امنیتی برخورد کرد و صدای آنها را خفه کرد. دولت قبل اجازه نداد صدای مردم شنیده شود و همین مسئله باعث 

شده تا حجم زیادی از اعتراض تجمیع شود و حالت انفجار به خودش بگیرد.

 واکنش ایران به اظهارات
»الهام علی اف«

خبر روز

وز عکس ر

تظاهرات »یک 
میلیون ماسکی« 
مخالفان حکومت 
انگلیس در لندن

حمله پهپادی به کاروان سوخت ایران برای لبنان
خبرگزاری فارس نوشت: برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی مرز میان عراق 
و سوریه خبر داده اند. گزارش های اولیه از شنیده شدن صدای دست کم ۴ انفجار در نزدیکی القائم و 
پرواز هواپیما و بالگرد در نقطه مرزی عراق و سوریه حکایت دارند. گفته می شود یک پهپاد این منطقه 
را هدف حمله قرار داده و برخی از مواضع گروه های مقاومت هدف قرار گرفته است. منابع رسمی هنوز 
این گزارش ها را تایید نکرده اند. صابرین نیوز گفته این حمالت توسط آمریکا انجام شده است. منابع 

خبری مدعی شده اند در این حمله کامیون های حامل سوخت ایران به لبنان هدف قرار گرفته اند.

حمله معاون شرکت مخابرات به وزیر ارتباطات
روزنامه جوان با سید میثم سیدصالحی، معاون فناوری اطالعات شرکت مخابرات ایران مصاحبه ای 
انجام داده است. معاون شرکت مخابرات در باره وعده وزیر ارتباطات برای ۲۰میلیون پورت فیبرنوری 
می گوید: روز اول باید می گفتیم آقای وزیر شــما بر چه مبنایی داری می گویی به ۲۰ میلیون پورت 
FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی دانی پورت چیست یا نمی دانی ۲۰ میلیون چه مقدار 
است! کجای دنیا یک چنین سرویســی دارد؟! شما دارید در مورد کشــوری که کوچک تر از یکی از 
استان های کوچک ماست صحبت می کنی یا درباره کشــورهای صاحب فناوری صحبت می کنی؟ 
فرانسه ۶۰ میلیون پورت ADSL دارد، به ســمت FTTH هم حرکت کرده و ۱۰ تا ۱۲ درصد سرویس 

FTTH دارد. ما کال با ۱۰ میلیون کاربر می خواهیم به ۲۰ میلیون FTTH برسیم.

انتقاد زیدآبادی از »پدیده عمامه  پرانی« 
یک فعال سیاسی نوشت: این پدیده ای که به نام »عمامه پرانی« شهرت یافته و مورد خوشحالی برخی از 
مخالفان شده است، عمدتا جانب روحانیونی را می گیرد که هیچ موقعیت حکومتی ندارند و چه بسا خود 
از منتقدان و حتی قربانیان سیاست های جاری باشند. پیرمرد معممی که پای پیاده از کوچه و خیابان 
عبور می کند، دارای چه موقعیتی است که انداختن عمامه اش کسی را به وجد آورد؟ روحانیونی که دارای 
پست های عالی در نظام هستند، معموال به سادگی در انظار عمومی ظاهر نمی شوند و اگر هم بشوند، از 
محافظت و مراقبت الزم برخوردارند. بنابراین، این اقدام فقط جانب افراد بی گناه و بی پناهی را می گیرد 
که تنها جرم شان پوشیدن عبا و قبا و عمامه است! چندی پیش در سفرم به نجف آباد اصفهان، با پیرمرد 
روحانی بسیار موقر و مهذب و مهربانی از منتقدان و زخم دیدگان وضع موجود هم سخن شدم که از تجربه 
رویارویی اش با معترضان در خیابان برایم گفت. او در مواجهه با جمعیت معترض دست هایش را به عالمت 
تسلیم باال برده گفته بود؛ به خدا من آخوند حکومتی نیستم! معترضان هم البته با او به احترام رفتار کرده 

بودند. چرا روشنفکران منصف و مداراجو نسبت به این پدیده ها هشدار نمی دهند؟

 تکذیب خبرسازی یک رسانه غربی در مورد روابط نظامی
ایران و روسیه

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در خبری اختصاصی نوشت: تبادل مخفیانه تجهیزات نظامی 
میان ایران و روسیه کذب بوده و انتشار چنین خبری صرفا با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین 
انجام شده است.  شبکه اسکای نیوز به نقل از یک منبع امنیتی که نامش ذکر نشده، مدعی تبادل مخفیانه 
تجهیزات نظامی میان ایران و روسیه شده است. این رسانه در خبری جعلی اعالم کرده که یک هواپیمای 
نظامی روسیه در مردادماه سال جاری به طور مخفیانه برای تبادل تجهیزات غربی با پهپادهای تولید ایران 
به تهران وارد شده است. چنانچه »نورنیوز« کســب اطالع کرده، این خبر از اساس جعلی و کذب بوده و 
اساسا چنین پروازی به کشورمان انجام نشده است. انتشار حجم زیادی از اخبار و گزارش های جعلی و 
دروغ با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین با وجود اعالم سیاست بی طرفی مثبت از سوی مقامات 

ایرانی، مدت هاست که به سیاست رسانه های غربی و معاند ایران تبدیل شده است.

کافه سیاست

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در واکنش 
به اظهارات الهام علی اف گفت: مســیر حل 
مشــکالت قفقاز نــه مراجعه بــه نیروهای 
فرامنطقه ای، بلکــه از پایتخت کشــورهای 
منطقه می گذرد.  ناصر کنعانی در واکنش به 
اظهارات اخیر رییس جمهــور آذربایجان در 
خصوص حمایت جمهوری اسالمی ایران از 
ارمنستان اظهار داشــت: سیاست اصولی ما 
بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با 
همه همسایگان اســتوار بوده و تقویت روابط 
با هر یک از همســایگان به منزله روابط علیه 
همســایه دیگر نیســت. ســخنگوی وزارت 
امور خارجــه با اشــاره به سیاســت اصولی 
جمهوری اســالمی ایران در قبال مناقشــه 
طوالنی دو همسایه شــمالی در منطقه  قره 
باغ خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل 
مسالمت آمیز اختالفات بین جمهوری های 
ارمنســتان و آذربایجان، با رعایــت حق و در 
چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرده و از این 
رو اشغال سرزمین های آذربایجان را محکوم 
و از آزادسازی آن در باالترین سطوح حمایت 
کرده است. کنعانی با بیان اینکه نزدیک به دو 
سال اســت مقامات جمهوری آذربایجان در 
سطوح مختلف سیاســی، نظامی و امنیتی 
دیدارهــای دو جانبه و چند جانبه در ســطح 
مقامات مختلف با ارمنستان داشته و به سوی 
صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام برمی دارند، 
که مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران هم 
بوده است، یادآور شــد: اما دالیل نگرانی آنها 
از دیدارهای معمول در ســطوح همسایگی با 
کشــور مقابل قابل درک نیست. سخنگوی 
وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در مرزهای 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان را اقدامی 
معمول و برنامه ریزی شده خواند که از مجاری 
رسمی نیز قبل از برگزاری به اطالع همسایگان 
ذی ربط رسیده است. الهام علی اف، رییس 
جمهور آذربایجــان در مراســم روز پیروزی 
این کشور عنوان کرد: برگزاری رزمایش ها در 
مرز جمهوری آذربایجــان موجب ترس باکو 

نخواهد شد. 

بین فضای حقیقی و سایبری تفاوتی وجود دارد. به طور 
ویژه طی دو سال اخیر دانشجویان و دانش آموزان ما 
کتاب کم می خوانند و بیشتر با فضای سایبری در تماس 
هستند.  اگر بتوانیم پیام شهدای جهاد را در این فصا 

بیان کنیم بسیار اثر گذار خواهد بود

بین الملل
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رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان تشریح  کرد:

آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار
رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی در اول فصل پاییز کاهشی 
نسبی داشته است، گفت: فعال قیمت ها برهمان روال مانده و تغییری نداشته است.مصطفی بحق 
اظهار کرد: نرخ برنج ایرانی متفاوت است و بنا بر کیفیتی که دارد تعیین می شود و نمی توان از قیمت 

خاصی نام برد.
 وی اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، مردم بیشــتر از برنج های ارزان قیمت ایرانی یا انواع 
وارداتی خرید می کنند.رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان یادآور شد: البته برنج های مرغوب 
هم خریداران خاص خود را دارد. بحق افزود: به غیر از خریدهای خرد، برخی رســتوران ها و مراکز 
عرضه غذا از انواع برنج ایرانی با کیفیت خرید می کنند. وی اظهار کرد: با وجود گرانی برنج و کاهش 
قدرت خرید مردم، استقبال کمتر شده اما ازآنجاکه برنج، قوت غالب مردم است افراد کم و بیش 
خرید خود را انجام می دهند ازاین رو معموال با مازاد این محصول روبه رو نمی شویم.رییس اتحادیه 
برنج و خشــکبار اصفهان با بیان اینکه قیمت برنج از اول فصل پاییز کاهشی نسبی داشته است، 

گفت: فعال قیمت ها برهمان روال مانده و تغییری نداشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فرونشست زمین منتظر تصمیمات ما نمی ماند
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشــت: با توجه به زحمات کشــیده شده، دستاوردی در 

خصوص مدیریت آب زاینده رود حاصل نشده و فرونشست زمین منتظر تصمیمات ما نمی ماند.
مهدی طغیانی در نشست علنی مجلس شورای اســالمی در تذکری با اشاره به سالگرد تجمع ۲۸ 
آبان مردم اصفهان، گفت: یک سال از تجمع اعتراضی مردم اصفهان در خصوص وضعیت مدیریت 
 آب زاینده رود می گذرد؛ اما با وجود زحمات کشــیده شــده هنوز دســتاورد خاصی در این زمینه

 نمی بینیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: فرونشست زمین منتظر تصمیمات ما نمی ماند و با توجه 
به شرایط موجود، نباید سالگرد این حادثه به یک پدیده جدید تبدیل شود و الزم است برای جبران 

حقابه های مردم و مطالبه مدیریت منابع آبی اقدامات الزم صورت گیرد.

لزوم تقویت زیرساخت های مخابراتی آران و بیدگل
فرماندار شهرستان آران و بیدگل لزوم تقویت زیرساخت های ارتباطی و شبکه های مخابراتی آران 
و بیدگل را به عنوان شاخص توسعه شهرستان آران و بیدگل خواستار شد.علی اکبر رضایی در دیدار 
با قربانی، مدیر مخابرات منطقه استان اصفهان با اشاره به مشکالت زیرساختی درحوزه مخابراتی 
شهرستان آران و بیدگل گفت: تقویت شبکه های ارتباطی و مخابراتی در مناطق روستایی و شهری 

این شهرستان از شاخص های توسعه محسوب می شود.
وی با اشاره به مشکالت تلفن ثابت و همراه در روستا ها و شهر های شهرستان، تقویت زیرساخت های 
ارتباطی این شهرستان از سوی شرکت مخابرات منطقه استان اصفهان را خواستار شد.به گفته وی، 
نبود سرویس 3G و 4G همراه اول در سایت BTS )دکل مخابراتی( منطقه گردشگری مرنجاب و 
همچنین روستا های قاسم آباد و یزدالن بخش کویرات از جمله مشکالت مخابراتی این شهرستان 
آران و بیدگل محسوب می شود. فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: منطقه گردشگری کویر سیازگه 

در شهر ابوزیدآباد با توجه به موقعیت گردشگری نیز نیازمند نصب آنتن تلفن همراه است.
رضایی، نصب آنتن BTS در بلوار های شهید قاسمپور، شهدای ارتش، امام خمینی )ره( و آیت ا... 
عاملی آران و بیدگل، نصب آنتن BTS دوم در سفیدشهر را از دیگر نیاز های زیرساختی تلفن همراه 
در شهرستان آران و بیدگل برشمرد و افزود: کیفیت آنتن دهی شبکه تلفن همراه در روستای ریجن 

بخش کویرات نیز نامطلوب است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه دولت: هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی امسال و سال آینده نداریم؛

بطالن شایعات بنزینی؛ واقعی یا موقت؟!

تصمیم دولت درباره قیمت حامل های انرژی  مریم فکری
در بودجه سال آینده چه خواهد بود؟ در حال 
حاضر گمانه زنی های مختلفی درباره قیمت بنزین مطرح می شود و این که 
با توجه به فشار مصرف، امکان ادامه رویه گذشته درباره قیمت بنزین وجود 
ندارد. به گــزاش »خبرآنالین«؛ حتــی یک روزنامه نزدیــک به دولت در 
گزارشی، این سوال را مطرح کرده بود که در صورت افزایش ناترازی بین تولید 
و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان 
می توانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و بــا این تصمیم آیا می توان 
جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟ براســاس این گزارش، تجربه نشان 
داده که هم سیاســت تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم 
سیاست شوک قیمتی جواب نمی دهد. به نظر می رسد برای برون رفت از 
معمای بنزینی، باید از خطاها و نگاه های کوتاه مدت فاصله گرفت. این در 
شرایطی است که کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند که هم اکنون 
به دلیل شرایط سیاسی، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و دولت 

در مالحظات سیاسی گیر کرده است.

هشدار  وزیر اقتصاد درباره مصرف بنزین
البته وزیر اقتصاد در شهریورماه امسال در یک نشست خبری درباره احتمال 
افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفته بود: در مورد سال آینده تا بودجه 
۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشــنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی 

نشود، نمی شــود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شــما صحبت می کنم، 
برنامه ای برای ســال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیســت. ســید احسان 
خاندوزی درباره سیاست دولت درباره افزایش قیمت بنزین افزوده بود: 
مصرف روزانه بنزین در ماه های گذشــته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم رسید که 
رشد قابل توجهی را نشــان می دهد و اگر این روند ادامه یابد، به صراحت 
می گویم که واقعا کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه 
آن سقف هایی که رد کردیم را کنترل کنیم. خاندوزی تاکید کرده بود: وزارت 
نفت تالش می کند با برخی تدابیر غیرقیمتــی مدیریت مصرف بنزین را 
داشته باشد، اما همانطور که بارها گفته شده، واقعا امسال هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اما همزمان باید از متغیرهای مختلفی 
که در نهایت کنترل مصــرف بهینه بنزین را به همراه دارد، اســتفاده کنیم. 
محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد هم در مردادماه تاکید کرده بود 
که دولت امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و هرگونه طرح 
اصالح قیمت در قالب »قانون بودجه سال آینده« تعیین تکلیف خواهد شد.

تصمیم دولت درباره قیمت حامل های انرژی
در این فضا اما به تازگی  رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که دولت 
برنامه ای بــرای افزایش قیمت هــای حامل های انرژی ندارد. مســعود 
میرکاظمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
داشت: این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت 

را به بودجه ۱۴۰۲ داده است. وی با بیان اینکه هنوز برنامه ششم توسعه در 
کشور حاکم اســت، افزود: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل 
نهایی را در این سازمان پشت سر می گذاریم. رییس سازمان برنامه و بودجه 
درباره جزییات الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس بودجه ای که در حال 
تدوین آن هســتیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه 
۱۴۰۲ نخواهیم داشت. میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه ها 
در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید 
کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به 
عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، 
منابع موهوم است. میرکاظمی همچنین اســتعفای خود را که در روزهای 

اخیر مطرح شده بود، »شایعه« دانست و آن را تکذیب کرد.

دولت به فکر اشتغال است، اما منابعش را در اختیار نداشت
معاون رییس جمهور در ادامه به اختالف نظر دولت و مجلس درباره اجرای 
تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشــتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و اظهار 
داشت: پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث 
اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار 
آمد، متوجه شدیم که در دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت 
نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تالش 
کردیم تا پایان ســال ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شود. 
میرکاظمی افزود: عملکرد سال گذشــته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه 
هدفمندی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومــان بود که دولت در الیحه 
بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ اما در 
نهایت در مجلس به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان 
برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول 
نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد. وی با 
تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی 
و یا افزایش تولید محقق شود، اظهار داشــت: افزایش تولید گاز به همین 
راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به ســرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره 
فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پاالیشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد. 
میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف 
آن نیز قابل تحقق نباشد، اظهار داشت: حتی در جلسات مشترک دولت و 
مجلس برای هدفمندی یارانه ها نیز رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت 
که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است؛ 
سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، 

می گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: وضعیــت منابع آبی کشــور در حوزه شــرب، 
کشاورزی و دامداری بر کسی پوشــیده نبوده و تنها 
راهکار در کوتاه مدت صرفه جویی در مصرف و در بلند 
مدت ایجاد سدهای آبخیز داری و بهره گیری از منابع 
آب دریاهاســت. احمد مرادی با تاکیــد بر ضرورت 
مدیریت صحیح منابع آبی کشور، بیان کرد: مدیریت 
منابع آبی کشــور به چندین حوزه بر می گردد؛ یکی از 
این حوزه ها منابع آبی موجود در پشت سدهاست که 

کمیسیون انرژی نیز در این حوزه نقش دارد. بخشی 
دیگر به توزیع آب باز می گردد. آنچه که امروز مشخص 
اســت پس انداز ما در حوزه آب یعنی منابع آب های 
زیرزمینی به اتمام رسیده اســت. وی در ادامه با بیان 
اینکه به گفته کارشناسان اگر بارندگی های پیاپی هم 
هر سال داشــته باشیم، بازهم با مشــکل آب مواجه 
هســتیم،  اظهار کرد: یکی از راهکارهای روی میز برای 
حل مشکل، شیرین سازی آب دریاست، استان هایی 
که در جوار دریا هستند می توانند از منابع آبی موجود 
در دریا استفاده کنند. این مورد نقطه اتکا و امید کشور 
در حوزه تامین آب است. این عضو کمیسیون انرژی 
مجلس در ادامه تاکید کرد: شــیرین سازی آب دریا 

باالی ۴۰ الــی ۵۰ هزار تومان در هــر مترمکعب برای 
دولت هزینه دارد در صورتی کــه جمع آوری آب های 
ســطحی و تقویت منابع آب های زیر زمینی به مراتب 
هزینه کمتری دارد. نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
شورای اســالمی، تصریح کرد: بهترین گزینه موجود 
صرفه جویی و مدیریت صحیح مصرف آب است. از 
سوی دیگر ما باید به سمت مدیریت آب های سطحی 
نیز گام برداریم. بارندگی های اندکی که در کشور اتفاق 
می افتد همگی به ســمت دریاها جاری می شوند. در 
صورتی که ما می توانیم این منابع آبی را جمع آوری کرده 
و از آن بهره ببریم، امروز هیچ استفاده بهینه ای از این 

منابع آبی نمی شود.

یک عضو کمیسیون انرژی:

 تنها گزینه موجود برای حل بحران کم آبی
 صرفه جویی در مصرف است

سوال روز

فرماندار اردستان :

اردستان، سرزمین معادن است
سید محمدهادی احمدی طبا، فرماندار اردستان  در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا عدم 
نگاه متوازن و عادالنه مدیران کل استانی سبب شده شهرستان های کوچک از قبیل اردستان رشد مناسبی 
نداشته باشند؟ اظهار کرد: با توجه به ضریب جمعیتی و نگاه هایی که مدیران اردستان در سطح شهرستان 
داشته اند و اکنون هم دارند شاهد هستیم که صنعت رشــد می کند که این رشد در نتیجه نگاه مدیران 
اردستانی و حمایتی است که از اســتان دریافت می کنیم. از روزی که فرماندار اردستان شدم اولویت 
اصلی شهرستان را با حمایت نماینده مردم اردستان در مجلس، توسعه راه ها قرار دادیم که برای نیل به 
این مقصود مدیران استان ما را یاری می کنند. وی افزود: در حوزه ساخت مسکن طرح ها و ایده هایی 
داشتیم که با حمایت مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیران ستادی استان این مهم در حال 
انجام است. به نظر می رسد موضوعات بیشــتر در شهرستان باید برنامه ریزی شود به این معنا که یک 
برنامه ریزی و طرح ایده آلی داشته باشیم و به نسبت همان طرح رو به جلو حرکت کنیم. در چند وقت 
اخیر با تمام مدیران کل استان ارتباط داشته ایم و موضوعات مختلفی از قبیل بودجه، میراث، آب، برق، 
گاز و خدمات مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم. فرماندار اردستان تصریح کرد: یکی از شهرستان هایی 
هستیم که در حوزه گاز رســانی اتفاقات خوبی را رقم زده ایم و دو روستایی که گاز رسانی نشده بود این 
مهم در دســتور کار و برنامه قرار گرفت. در حوزه آبرسانی مقداری ضعیف هستیم به طوری که بیش از 
۶۰ روستای اردستان آبرسانی به شکل تانکر دارند که این مشــکل را با کمک قرارگاه محرومیت زدایی 
سپاه، نماینده مردم اردستان در مجلس و مجموعه اداری شهرستان مرتفع خواهیم کرد. احمدی طبا 
گفت: بنابراین به نظر می رسد برخی نواقص بیشتر به مجموعه شهرستان بر می گردد تا استان، چراکه 
با وجود امام جمعه اصفهان مشکلی در سطح استان نداریم و مسئوالن اردستان باید بهتر عمل کنند تا 

امور نامتوازن نشود.
احمدی طبا در پاسخ به این سوال که ظرفیت های معدنی در ارستان چه تاثیری در توسعه این شهرستان 
دارد؟ گفت: اردستان سرزمین معادن است و بیشــتر مواد معدنی که در جهان وجود دارد در اردستان 
موجود است. طال، مس، روی از جمله معادن شاخص شهرستان هستند و برخی مواد معدنی و آلیاژی 
که در صنعت خودرو و هواپیماسازی مورد استفاده قرار می گیرند در معادن اردستان تولید می شود. چند 
ماه پیش معدن طالی کوه دم زواره در شورای برنامه ریزی استان با حمایت استاندار تصویب شد و این 
معدن به نوعی خواهر خوانده معدن طالی موته میمه است. وی افزود: در این معدن حجم طالی زیادی 
به همراه نقره وجود دارد. همچنین یکی از بزرگ ترین معادن آهن را در اردســتان داریم. معادن خاک 
برای تولید آجر را داریم که می طلبد اداره محیط زیست و صنعت و معدن روی آن کار کنند چراکه در بحث 
آالینده ها کارخانه های آجر محدوده برخوار از خاک رس استفاده می کنند که غبار ایجاد شده در ورودی 
اصفهان ناشی از این خاک است که اگر بتوانیم خاک مخصوصی را جایگزین خاک رس کارخانه ها کنیم 

آالینده ها تا حد زیادی کاهش پیدا می کنند.

انتقال حساب بانکی معادن به بانک های اردستان
فرماندار اردستان گفت: به طور مستقیم حدود ۶۰ نفر در معادن مختلف اردستان کار می کنند و اشتغال 
دارند که این تعداد در دو یا سه سال آینده به ۲۰۰ نفر افزایش می یابد. به تمام معادن اعالم کرده ایم که 
یکی از حساب های بانکی خود را به بانک اردستان منتقل کنند تا گردش مالی خوبی وارد اردستان شود و 
زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی اردستان با همین راهکارها ارتقا می یابد. سه بانک در اردستان، زواره 
و مهاباد در حد باجه هستند که این امر قابل قبول نیست و از باجه به شعبه باید ارتقا یابند. احمدی طبا 
تصریح کرد: معدن داران باید پول خود را به این بانک ها بیاورند تا تراکنش های مالی باال رود و حقوق ها 
از طریق همین بانک ها پرداخت شود. وقتی اقتصاد رشد یابد اشتغال را سبب می شود. یکی از اقدامات 
موثر در اردستان اتصال بدنه معدنی به بدنه صنعت است. معادن اردستان در دل خود مواد اولیه برخی از 
صنایع از جمله کارخانه فوالد این شهر را دارند و از هفته گذشته اتصال بدنه معدنی به بدنه صنعت را آغاز 

کرده ایم که بر همین اساس دو جلسه با معدن کاران ترتیب دادیم.

کافه اقتصاد

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:شهرستان ها

فروش مرغ باالی 63 هزار تومان تخلف است
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به تازگی ستاد تنظیم بازار کشور و دولت قیمت جدید ۶۳ هزار تومان را برای مرغ اعالم کرد و فروش با 
قیمت باالتر تخلف محسوب می شود. امید شریفی در گفت وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت مرغ در بازار اصفهان، اظهار کرد: بعد از فرآیند حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب 
۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای مرغ تعیین شد که تا چندی پیش نیز مبنای نظارت و توزیع مرغ در بازار بود. وی افزود:به تازگی ستاد تنظیم بازار کشور و دولت قیمت جدید ۶۳ هزار 
تومان را برای مرغ اعالم کرد که این قیمت در استان اصفهان روی پالستیک های مرغ هم درج شده است. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه عرضه مرغ با قیمت باالی ۶۳ هزار تومان تخلف است، تصریح کرد: البته مرغ هایی خارج از اســتان و از شمال کشور وارد استان می شود که توسط برخی 
فروشگاه ها با قیمت های باالتر عرضه شده است. وی گفت: طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در زمینه گران فروشی مرغ در اصفهان داشته ایم و در هفته اخیر نیز نظارت ها 
شدیدتر شده که باید فروش مرغ با قیمت باالتر از سوی مردم گزارش شود. وی با اشاره به گزارش پرونده های گران فروشی مرغ، اظهار کرد: طی دو هفته اخیر نزدیک ۲۰۰ 
پرونده تخلف گران فروشی مرغ از فروشگاه های عرضه مرغ سطح شهر اصفهان به تعزیرات ارجاع شده است. وی تاکید کرد: از این به بعد مبنای قیمت های عمومی و نظارت 

دولتی، نرخ هایی است که در سامانه ۱۲۴ بارگذاری می شود.

برداشت انار از باغات 
ژیوار »هورامان«

بیشترین باغات انار در روستاهای 
هورامان همچون ژیوار، بلبر، سلین 
و ناو قرار دارد و بیــش از یک هزار 
و ۱۰۰ بهره بردار در این شهرســتان 
مشــغول برداشــت و فروش این 
محصــول هســتند. انــار یکی از 
محصوالت با کیفیت روســتاهای 
هورامان است و اکثریت مردم این 
روستا از فروش این محصول امرار 

معاش می کنند.

وز عکس ر

رییس انجمن واردکنندگان خودرو 
پاسخ داد:

واردات، خودرو را ارزان 
می کند؟

رییس انجمــن واردکنندگان خــودرو گفت: 
خودروهای ۱۰ هزار یورویی بیــن ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیون تومــان هزینه ریالــی دارد؛ اما قطعا 
مواردی همچون عــوارض، تعرفه، مالیات بر 
ارزش افزوده و شماره گذاری بر این خودروها 
اعمال می شــود که هزینه تمام شــده آن را 
افزایش می دهد. بنابراین خودروی اقتصادی 
به دســت مردم نمی رســد. مهدی دادفر در 
گفت وگو با ایمنا، با بیان اینکه تعداد مشخص 
شــده برای خودروهــای وارداتــی به قدری 
محدود است که هیچ تاثیر محسوسی در بازار 
نخواهد داشــت، اظهار کرد: برای پیش بینی 
روند بازار بایــد منتظر مانــد. وی افزود: جو 
روانی کاهش قیمت خودرو از ابتدای ســال 
جاری توسط دولت، مجلس شورای اسالمی 
و وزارت صمت ایجاد شد؛ اما تالش ها بی ثمر 
بود و در عمل، بازار خودرو عملکردی متفاوت 
از اخباری که مسئوالن در مصاحبه های خود 
اعالم می کنند، داشــته و فرکانس متفاوتی 
دارد. نه تنها خودرو ارزان نشده بلکه با حذف 
تولید خودروهایی که مشمول قیمت گذاری 
بود، افزایش قیمت ها تشــدید شده است. 
رییس انجمــن واردکنندگان خــودرو گفت: 
خودروهای ۱۰ هزار یورویی بیــن ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیون تومــان هزینه ریالــی دارد؛ اما قطعا 
مواردی همچون عــوارض، تعرفه، مالیات بر 
ارزش افزوده و شماره گذاری بر این خودروها 
اعمال می شــود که هزینه تمام شــده آن را 
افزایش می دهد، بنابراین خودروی اقتصادی 
به دست مردم نمی رســد. دادفر اضافه کرد: 
درحالی کــه خودروهای متوســط داخلی با 
قیمت های بیش از ۳۵۰ میلیــون تومان به 
بازار عرضه می شود، نمی توان خودروهای به 
روز دنیا همچون یاریس در بازار با قیمت ۳۰۰ 
میلیون تومان عرضه کرد. این منطقی نیست 
و قطعا با اعمال هزینه های واردات قیمت این 
خودروها نیز بیشــتر از معادل ریالی ۱۰ هزار 

یورو خواهد بود.

عکس: فارس نیوز
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روستای مرق )زادگاه افضل الدین مرقی کاشانی(؛

روستای زیبای دلبر در دامنه کرکس
در ۴۲ کیلومتری شمال کاشان ازتوابع استان اصفهان روستایی خوش آب وهوا با مناظری بسیارزیبا و چشم 

نوازوجوددارد به نام مرق .مرق درلغت نامه دهخدابه معنای آوازکنیزکان است. 
روســتای مرق دردامنه کوه های ســربه فلک کشــیده کرکس قرار دارد؛ منطقه ای بکروزیبا، کوهستانی با 
مردمانی خونگرم و زحمتکش که بیشترآنها کشاورز و کارگر هستند که به شغل دامداری،کشاورزی و باغداری 
مشغول شده اند. دراین روستا ضمن طبیعت بســیار دیدنی و مناظر دلنواز اعم از رودخانه، چشمه، باغات 

سرسبز، بقعه حکیم و ادیب و فیلسوف فرزانه مرحوم باباافضل الدین مرقی کاشانی وجوددارد.
آنچه ازنظرمحققان به یقین تبدیل شــده این اســت که باباافضل درقرن ششــم دراین روستابه دنیاآمده 
ودرقرن هفتم بدرودحیات گفته ،مدفن آن مرحوم دربلندترین نقطه منتهی الیه غرب روســتاواقع شــده 
است. آرامگاه حکیم افضل الدین مرقی ازبناهای عهد مغولی است،درداخل این بقعه دوقبردیده می شودکه 

ه یکی مرقد افضل الدین است و دیگری به نام پادشاه زنگ شــهرت دارد. بنابه روایات  شــا د پا
زنگ هنگام سیروســیاحت در برخورد با باباافضل مجذوب و مرید وی 

شــده و تا آخر عمر در خدمت بابا زیسته و پس 
ازمرگ درجوار او دفن شده است. این حکیم 
بزرگوار،پژوهشــگری راســتین درشیوه 
عرفان و اندیشــه های نوآیین او همچون 
آذرخشــی بود که جهان فلسفه را روشنی 

بخشید. 
روستای مرق در فاصله ۴۰ کیلومتری غرب 

شهر واقع شده است. این روستا در 
منطقه ای کوهستانی قرار دارد. در 
این منطقه کشاورزی بیشتر به 
صورت باغداری انجام می شود. 
بیشتر آب موجود در رودخانه 
ناشــی از آبدهی چشمه های 
اشردون، ســپر، لنج لواده و 
سارمون است. دسترسی به 
روستای مرق از طریق کاشان 
و از مســیر جاده کاشان – 

راوند – ســادیان – مرق 
از طریــق یک 

جاده آسفالته امکان پذیر است. 
در خصوص قدمت روســتا نقل قول های گوناگونی وجود دارد که هر یک حکایت از سابقه 

طوالنی سکونت در این روســتا دارد. عده ای قدمت روســتا را به زمان اسکندر مقدونی 
نسبت می دهند و دلیل آن را ســکه های طالی مکشوفه از قبرســتان متروکه محله 

دروازه می دانند. 
وجود مدفن شاعر صاحب نام و پر آوازه قرن هشتم هجری، حکیم افضل الدین 

مرقی معروف به )بابا افضل( در این روستا از دیگر دالیل قدمت روستاست. 
زمان تولد این شــاعر را ســال ۵۸۳ و درگذشت آن را ســال ۶۶۶ هجری 

قمری ذکر کرده اند. او تمام عمر خود را در این روستا گذرانده است. نقل 
شده این شــاعر در عصر خواجه نصیر الدین طوسی هالکو می زیسته 
و بعضی خواجــه نصیر را شــاگرد باباافضل دانســته اند، در کتاب 
بوســتان مرق به نقل از استاد 
نفیسی آمده،»خواجه 
را  او  نــام  نصیــر 

شــیخ افضل الدین محمدبن حسن المرقی المعروف بالقاشــی آورده است« مدفن او دارای 
بقعه ای است که زمان ساخت بقعه و مجموعه آن، شامل گنبد هرمی شکل، ایوان و فضاهای 

جانبی آن، را به زمان صفویه نسبت می دهند. 
وجود درخت سرو کهنسال در حیات مسجدجامع که سابقه آن به پیش از دوران زندگی 
بابا افضل برمی گردد، گواه دیگری بر قدمت این روستاســت. اعتقاد بر این است که 
درهای مقبره باباافضــل را از چوب های این درخت ســاخته اند. محصوالت عمده 
باغی این روستا به ترتیب شــامل گردو، بادام و گل محمدی می شود که باغ های 
آن به صورت مختلط و سنتی است. منبع اصلی درآمد ساکنان از این سه نوع 
محصول است. ســایر محصوالت باغی روســتا عبارتند از زرد آلو، گیالس، 
آلوچه، سیب درختی، انگور، خرمالو، آلو، آلبالو، قیصی و شاه توت و عمدتا 
جنبه خود مصرفی دارد که در این میان تنها محصول زرد آلو به خشکبار 

تبدیل می شود.
محصوالت عمده زراعی روستا شامل گندم و جو است  که در سطحی 
معادل ۴۰ هکتار کشت می شــود. دیگر محصوالت زراعی عبارتند از 

لوبیا، نخود، شبدر، یونجه و سیب زمینی که جنبه خود مصرفی دارد.

  ایران گردی

کوه کرکس؛ محبوب برای کوه نوردی

کوه کرکس در نزدیکی نطنز اصفهان قرار دارد اما پهنای زیادی که دارد )حدود ۳۴۰۰ کیلومترمربع( باعث 
شده در مجاورت شهرهای زیادی قرار بگیرد از جمله، ابیانه، میمه و اردستان. قله این کوه به علت ارتفاع 
زیادش که حدود ۳۹۰۰ متر است، در بیش از نیمی از سال پوشــیده از برف است و یکی از محبوب ترین 

کوه ها برای کوه نوردی به شمار می رود. 
این کوه چندین مســیر کوه نوردی دارد که بهترین و معمول ترینش مسیر جنوبی روستای کشه است و 
سخت ترین و طوالنی ترینش مسیر غربی. این کوه از روستای قاسم آباد همدان نیز، نمای زیبایی دارد 
و چشمه های بی شمارش باعث سرسبزی روستاهای اطراف شــده و باعث شده است که در دامنه کوه، 
گیاهان کوهی زیادی رشــد کنند و همچنین حیوانات زیادی هم در این رشــته کوه ها زندگی می کنند از 
جمله: بز، گراز، آهو و پلنگ که برای حفاظت از آنها،در  بیشتر مساحت این رشته کوه ها شکار ممنوع است .

احتماال اولین عالمت ســوالی که بعد از شنیدن اسم کوه کرکس در ذهن شــما هم شکل می گیرد، وجه 
تســمیه این جاذبه طبیعی غول پیکر است. داســتان اســم گذاری این کوه هم جالب و هم تا حدودی 
گیج کننده اســت.درباره علت نام گذاری کوه کرکس به این اســم دالیل مختلفی آورده شــده که تقریبا 

هیچ کدام را نمی توانیم صد در صد تایید کنیم.
مثال بعضی ها باور دارند که دلیل این نام گذاری وجود کرکس های کوچک و ســیاه رنگی است که اطراف 

کوه در حال پرواز هستند.
عده ای دیگر می گویند که ارتفاع کوه آن قدر زیاد است که هیچ کرکســی نمی تواند خودش را به باالی آن 

برساند.
جالب ترین روایت این اســت: از همه این ها که بگذریم، اتاقک قدیمی باالی کوه که هنوز هم پابرجاست 
چیزهای دیگری می گوید. به باور بعضی از قدیمی ترها که آن ها هم از قدیمی ترها شــنیده اند شاه عباس 

صفوی گاهی اوقات برای شکار به این کوهستان می آمد.
در حین شکار یک کرکس شاه عباس را همراهی و به او کمک می کرد. یک روز که شاه عباس قصد نوشیدن 
آب از ظرف مخصوص آب را داشت کرکس مانع کار او می شود و شــاه عباس از شدت عصبانیت کرکس 

بی زبان را می کشد.
بعدها که مشخص می شود ظرف آب آغشته به زهر بوده و کرکس شاه را از مرگ نجات داده بود شاه عباس 
برای کرکس یک آرامگاه در دامنه کوه می ســازد. شــاید به همین خاطر ما امروزه این کوه را به اسم کوه 

کرکس می شناسیم.
اینکه چه موقع از سال به کوه کرکس سفر کنیم بســتگی به عوامل مختلفی دارد؛ مثال اگر با سرما میانه 

خوبی ندارید باید نیمه اول سال خصوصا تابستان را برای زدن به دل کوه انتخاب کنید.
معموال خود کوه نوردان حرفه ای هم بهار و تابســتان خصوصا اردیبهشت ماه را بهترین زمان برای رفتن به 

کوه کرکس می دانند.
در این موقع از سال دمای هوا مناسب تر اســت و می توانید از آب وهوای بهاری این بهشت سرسبز لذت 

ببرید. عالوه بر این می توانید در حین کوه نوری از مناظر طبیعی زیبای اطراف عکاسی کنید.
درعین حال زمستان هم همیشه یکی از جذاب ترین فصل های ســال برای کوه نوردی بوده و هست. کوه 

کرکس به خاطر ارتفاع زیاد معموال نیمی از سال پوشیده از برف است و دمای هوا بسیار پایین است.
سفید شدن کوه با برف شرایط را برای صعود خیلی سخت می کند؛ خصوصا وقتی که احتمال ریزش بهمن 

هم وجود داشته باشد.
فقط و فقط در صورتی که کوه نورد حرفه ای و باتجربه هســتید یا با یک تیم باتجربه همراه هستید، فصل 

زمستان را برای صعود به کوه کرکس انتخاب کنید.

پیشنهاد روز

مفاد آراء
8/102 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیــات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشــخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر 
طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140160302027006011 مورخ 1401/06/20 محســن گازر فرزند 
علی بشــماره شناســنامه 51371  صادره از اصفهان بشــماره ملی 1280939435 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک 291 فرعی 
 از اصلی 1520 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 140/14 متر مربع خریداری 

طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19

م الف: 1399170  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق 
اصفهان

مفاد آراء
8/103 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140160302026008733 مــورخ 1401/06/27 و رای اصالحــی 
14160302026008734 مــورخ 1401/06/27  مالکیت آقای محمــد نمازی زاده به 
شناسنامه شماره 1262 کدملی 1286943469 صادره فرزند اصغر در قسمتی از ششدانگ 
 یک باب مغازه به مســاحت 49/33 متر مربع پالک شــماره 4 فرعــی از 15182 اصلی

 واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اســناد و امالک شمال اصفهان مستند مالکیت سند 
 مشــاعی شــماره 28147 مورخه 95/12/22 دفترخانه 375 اصفهــان تمامیت 49/17 
ســهم مشــا ع از 6741 ســهم مشــاع از 15373 ســهم از نه سهم مشــاع از 8 سهم 
 از 42 ســهم ششــدانگ پالک 15182/4 و خانم مهــری نمازی زاده بالســویه انتقال

 گردیده است.
2- رای شــماره 140160302026008735 مورخ 1401/06/27 مالکیت خانم مهری 
نمازی زاده  به شناسنامه شماره 1541 کدملی 1286787505 صادره فرزند اصغر در موازی 
سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 49/33 متر مربع پالک شماره 4 
فرعی از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مستند مالکیت سند مشاعی شــماره 28147 مورخه 95/12/22 دفترخانه 375 اصفهان 
تمامیت 49/17 سهم مشاع از 6741 سهم مشاع از 15373 ســهم از نه سهم مشاع از 8 
سهم از 42 سهم ششــدانگ پالک 15182/4 و آقای محمد نما زی زاده  بالسویه انتقال 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس 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 و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19

م الف: 1399282 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
فقدان سند مالکیت

8/104 شــماره نامه: 139985602210005636- 1399/08/05 تمامت ششــصد و 
شصت سهم مشــاع از دویست و پنجاه و سه هزار سهم ششــدانگ پالک 2248/1188  
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان  در صفحــه 95 دفتر 67 ذیل ثبــت 10022 به نام آقای 
صفرعلی صفاری قهدریجانی دارای ســابقه ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره 
مسلسل 446802 دارد که طبق سند قطعی شماره 41786 مورخ 1370/01/31 دفترخانه 
82- اصفهان به وی انتقال گردیده اســت و تمامت آن طبق نامه شماره 115205/92- 
1392/02/22 و کالســه 920549- د 12 شــعبه 12 دادیاری بازداشت می باشد سپس 
مالک قبل از ارائه سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری  با ارائه درخواست کتبی 
به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 31726 و شناسه یکتای 
139902155843000871 و رمز تصدیــق 715019  مــورخ 1399/07/01  گواهی 
دفترخانه 140 اصفهان رسیده  و  مدعی است  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 

صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1407074  ناصر صیادی صومعه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/105 شماره نامه: 140185602033002472- 1401/07/16 چون تمامی ششدانگ 
قطعه باغ  تقریبا پنج رجلی معروف کوچه امامزاده  پالک ثبتی 260  فرعی از 147- اصلی 
واقع در روســتای مزده جزء  بخش 11حوزه  ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام آقای  فرهاد آگاهی کشه فرزند قربانعلی و غیره  در جریان ثبت  است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/09/19  
ساعت 10:30  صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/08/19  م الف: 1406421  

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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رییس پلیس راهور استان اصفهان:

احترام به عابر پیاده یک اصل اخالقی در رفتار شهروندی است
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:رانندگی های هیجانی و غیراصولی، عابران 
پیاده را دچار استرس های ناگهانی و وحشت می کند. سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه عابران 
پیاده در مقایسه با خودرو ها بسیار آسیب پذیر هستند، اظهار کرد: رانندگان خودرو در صورت برخورد با 
افراد به دلیل ایمنی خودرو با کمترین آسیب مواجه می شوند، اما عابران پیاده با کوچک ترین تصادف، 
دچار آسیب های شدید می شوند. وی ادامه داد: رانندگی های هیجانی و غیراصولی، عابران پیاده را 
دچار استرس های ناگهانی و وحشت می کند، از این رو ایجاد هرنوع آسیب روحی و جسمی به عابران 
پیاده، امری غیراخالقی و غیرانسانی محسوب می شــود. رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان تصریح کرد: اجازه تقدم عبور به عابر پیاده روی خط سفید، از جمله آداب شهروندی به 
شمار می آید که موجب می شود، عابران پیاده بدون دلهره و وحشت عرض خیابان را طی کنند. وی با 
بیان اینکه همواره احترام به عابران پیاده را یک رفتار انسانی و ضروری می دانیم، اضافه کرد: احترام به 
عابران پیاده جزو رفتار های رانندگی است و به عنوان یک شهروند اخالق گرا، هنگام رانندگی تا جایی 

که امکان دارد فرصت عبور را به عابر پیاده می دهیم تا وی بدون استرس عرض خیابان را طی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، پژوهشگر برجسته ریاضی 
در کشور

داوود میرزایی، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اصفهان پژوهشگر برجسته در رشته ریاضی 
معرفی شد. به همت گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، هشتمین دوره مراسم 
گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجســته رشته های علوم پایه کشور، 
منتخب فرهنگستان علوم در سال ۱۴۰۱ برگزار می شود. در این مراسم چهار پژوهشگر جوان برجسته 
کشور در رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناســی معرفی و تجلیل خواهند شد. داوود 
میرزایی، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اصفهان پژوهشگر برجسته در رشته ریاضی معرفی 

شد، وی سال گذشته نیز به عنوان سرآمد علمی جوان کشور معرفی شده بود.

نقش پررنگ حشدالشعبی در تامین امنیت زائران ایرانی اربعین
جانشین رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات ضمن تقدیر از موکب داران عراقی گفت: در اربعین 
حسینی تامین امنیت زائران ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که حشدالشعبی به خوبی از عهده 
آن برآمد. مجید نامجوی در همایش موکب داران اربعین اظهارداشت: ۱2 قرارگاه در ایران و 7 قرارگاه 
در کشــور عراق وجود دارد که خدمات الزم را به زائران عرضه می کنند.همچنین ستاد عتبات عالیات 
برای زائران تسهیلگری هایی انجام داده است. در روزهای نخســت با وجود اتفاقات پیش آمده در 
عراق ۱۰6 میلیون وعده غذایی از خدماتی بود کــه موکب داران به زائران ارائه کردنــد. وی ادامه داد: 
بخش مهم دیگر این خدمات تعبیه سیستم های خنک کننده بود که ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. 
ذخیره سازی اقالم برای موکب هایی که بعد از اربعین در عراق بودند از دیگر خدمات حائز اهمیت ستاد 
بود. جانشین رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به همکاری همه جانبه مردم ایران 
و عراق بیان کرد: خدماتی که موکب داران عراقی انجام دادند قابل تقدیر است. همچنین تامین امنیت 
توسط حشدالشعبی  از موارد مهم این پیاده روی عظیم بود.  وی با بیان اینکه موضوع تامین امنیت 
زائران ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: حشدالشعبی به خوبی از عهده این وظیفه خطیر 
برآمد.پیرامون ساماندهی دریافت مالیات موکب ها باید به این نکته اشاره داشت که برای این موضوع 
برنامه ریزی هایی با هماهنگی سازمان مالیاتی کشور صورت پذیرفته که برطرف خواهد شد. محمدرضا 
جان نثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز اظهارداشت: اربعین حسینی 
تاثیر بسیار گســترده و زیادی دارد تا بدان جایی که صهیونیست با لجن پراکنی هایش به دنبال نابود 

کردن این حماسه است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان می گوید طرح کنترل رواناب ها در اصفهان کامل نشده است؛

طرح ها در مرحله تدوین و تعلل!

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: باید توجه 
داشت که هنوز در شــهر اصفهان طرح جمع آوری آب های 
سطحی تکمیل نشده و شــهرداری باید این امر را تسریع بخشد. منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه برای روز جمعه مجدد سامانه بارشی در استان 
فعال و بارش هایی را برای مناطق غرب و جنوب استان پیش بینی کرده اند، 
ادامه داد: برای روز شنبه نیز برای در شمال و غرب و به ویژه شهرستان های 
گلپایگان، نطنز و خوانسار بارش پیش بینی شده است. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه تغییرات جوی تا روز یکشنبه با 
شدت و ضعف در سطح استان اصفهان پیش بینی شده است، ابراز داشت: 
بر اساس شدت و ضعف بارش ها برنامه ریزی الزم صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکــه برنامه ریزی برای مدیریت بحــران بارش ها در پاییز و 
زمستان از 6 ماه گذشته انجام شده است، ادامه داد: دستورالعمل هایی نیز 

به دستگاه های مسئول در این زمینه ابالغ شده است.

50 درصد از شــهرهای اســتان طرح مدیریت رواناب ها را تدوین 
نکرده اند

شیشه فروش همچنین با اشاره  به تشکیل ستاد مدیریت کنترل رواناب ها 
در همه شهرهای استان گفت: تاکنون ۵۰ درصد از شهرهای استان اصفهان 
طرح مدیریت و کنترل رواناب ها را تدوین و در دســتور کار اجرایی دارند 

و ۵۰ درصد دیگر باید در حداقل زمان ممکن این کار را به انجام برسانند.
وی افزود: باید توجه داشت که هنوز در شــهر اصفهان طرح جمع آوری 

آب های سطحی تکمیل نشده و شهرداری باید این امر را تشریع بخشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری های 
استان مکلف شــده اند تجهیزات مکشــی آب را تامین کنند، ادامه داد: 
شهرداری ها باید از نفوذ روان آب ها به منازل مسکونی و واحدهای تجاری 
جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه در شهر اصفهان در بارش های اردیبهشت 
و آبان آب گرفتگی هایی را شــاهد بوده ایم، اضافه کرد: در بزرگراه خلیج 
فارس و دیگر بزرگراه های جنوب و غرب اصفهان دچار آب گرفتگی های 

شدید بوده ایم.

مدیریت آب گرفتگی در بزرگراه خلیج فارس با همکاری پادگان ها
شیشه فروش با بیان اینکه بر اساس مصوبات ســتاد بحران مقرر شد 
شهرداری با همکاری پادگان ها نسبت به ساماندهی آب های سطحی در 
بزرگراه خلیج فارس اقدام کند، گفت: همچنین آب گرفتگی ایستگاه های 
متروی اصفهان از دیگر چالش های این صنعت است که ضروری است 
ساماندهی شود. وی با بیان اینکه بازگشــایی کانال های آب نیز از دیگر 
وظایف شــهرداری اصفهان و دیگر شهرداری های اســتان تا قبل از آغاز 
بارندگی هاست، اضافه کرد: همچنین ضروری است شهرداری ها پل ها را 

تخلیه و مادی ها را باز کنند.

332 پل فاقد آب گذر است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه اداره راهداری 
نیز مکلف به بهبود وضعیت پل های محورهای برون شــهری است، ابراز 
داشت: در این زمینه باید توجه داشــت که تاکنون ۳۳2 پل که فاقد آب 
گذری هستند در استان شناسایی شده و راهداری موظف به ساماندهی 
این پل ها شده است. وی با اشــاره به اینکه آب منطقه ای نیز ساماندهی 
رودخانه ها، آزادسازی مسیر رودخانه ها و بازگشایی مسیرها را در دستور 
کار دارد، افزود: جهاد کشاورزی نیز ایمن ســازی قنوات را بر عهده گرفته 
است. شیشه فروش با بیان اینکه بر اســاس پیش بینی ها بارش های 
خوبی و حتی بیش از نرمال را در روزهــای پایانی آبان ماه و نیمه اول آذر 
ماه داریم، گفت: همه برنامه ریزی الزم برای این ایام نیز ابالغ شده است.

خسارت 1000 میلیاردتومانی بارش های خرداد به اصفهان
وی در خصوص خســارت بارندگی ها در ســال جاری به استان اصفهان 
تصریح کرد: هنوز خســارات بارش های پاییزی محاســبه نشــده؛ اما 
بارش های مرداد ماه در استان اصفهان یک هزار میلیارد تومان خسارت 

به بارآورد.

۵۰ درصد از شهرهای استان اصفهان طرح  کنون  تا
مدیریت و کنترل رواناب ها را تدوین و در دستور کار 
اجرایی دارند و ۵۰ درصد دیگر باید در حداقل زمان ممکن 

این کار را به انجام برسانند

با مسئولان جامعه

۳۰ بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز درمانی تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بستری 
شده اند. بر اساس اعالم دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان از روز ۱6 آبان تا ۱7 آبــان ماه تعداد 27۹ 
بیمار مشــکوک به کرونا به مراکــز درمانی تحت 
پوشــش این دانشــگاه مراجعه کرده اند که از این 
تعداد ۱2 بیمار مبتال به کرونا در اصفهان شناسایی 

شــده و در این بازه زمانی ۳۰ نفر در مراکز درمانی 
بستری شده اند.

در حال حاضر نیز ۱۱۰ بیمار مبتال به کرونا در مراکز 
درمانی تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان بســتری هســتند که 2۱ بیمار در بخش 

مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.
در شهرســتان های تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان طی 2۴ ساعت منتهی به ۱7 آبان، 
۳ فوتی کرونا ثبت شــده که 2 مورد فوتی قطعی و 

یک مورد مشکوک به کرونا بوده اند.
همچنین طبــق اعالم این نهــاد از ابتدای پاندمی 

کرونا تاکنون یک میلیون و ۵6۱ هزار و ۴2۱ بیمار 
قطعی و مشــکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان مراجعه 
کردند که از این تعداد ۵۱6 هــزار و 262 نفر بیمار 

قطعی مبتال به کرونا بوده اند.
از ابتدای آغــاز این پاندمی ۱۸ هــزار و ۹۹۴ بیمار 
مشــکوک و قطعی مبتال به کرونا در مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
جان خود را از دســت دادند که ۱2 هزار و ســه نفر 
فوتی قطعی و 6 هزار و ۹6۸ نفر فوتی مشکوک به 

کرونا بوده اند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

3 فوتی کرونا طی 24 ساعت

چسبیدن فعاالن 
محیط زیست 
آلمان به جاده!

مونیخ- آلمان؛ افسران پلیس 
در کنار فعاالن اقلیم که خود را 

به جاده ای چسبانده اند.

انهدام 3 باند قاچاق مواد مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامی استان از انهدام ۳ باند قاچاق عمده مواد مخدر حین ورود به محورهای مواصالتی 
استان و کشف 2 تن و ۱۰۰ کیلو انواع مواد افیونی با هوشیاری و اشرافیت ماموران این فرماندهی 
خبر داد. سردار محمدرضا میرحیدری در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان با هوشــیاری و اشرافیت باالی خود و همچنین استفاده 
از ابزارهای تخصصی و پلیسی از انتقال محموله ســنگین مواد مخدر به استان اصفهان توسط ۳ 
باند قاچاق مواد افیونی مطلع و بالفاصله اقدامات الزم در راســتای شناسایی آنها را انجام دادند. 
وی افزود: در این راستا ۳ باند قاچاق عمده مواد مخدر که از استان های جنوبی به سمت اصفهان 
آمده بودند توسط ماموران  پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان شناسایی و در عملیات  های 
جداگانه نسبت به انهدام این باندها و دستگیری اعضای آنها اقدام شد. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان اعضای باندهای مذکور را 2۳ نفر اعالم کرد و گفت: از این افراد ۳ قبضه اســلحه جنگی به 
همراه فشنگ های مربوطه و 6 دستگاه خودروی سبک و سنگین کشف شد. وی تصریح کرد: در 
مجموع طرح های انجام شده 2 تن و ۱۰۰ کیلو انواع مواد مخدر شامل یک تن و ۵2۱ کیلو تریاک، 
۵7۱ کیلو حشیش، ۵ کیلو هروئین و ۳ کیلو شیشه کشف شده است. سردار میرحیدری خاطرنشان 
کرد: عالوه بر برخورد با باندها و شبکه های قاچاق مواد مخدر، برخورد با خرده فروشان این مواد در 
درون محالت نیز با دقت و ظرافت خاصی دنبال می شود که در این خصوص از ابتدای آبان ماه سال 
جاری تا کنون ۸۱ مرحله طرح در نقاط آلوده شهر اصفهان و دیگر شهرستان های استان اجرا شده 
که در این طرح ها ۳۴۰ خرده فروش مواد افیونی دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. وی با 
هشدار به سوداگران مرگ و قاچاقچیانی که از راه قاچاق مواد مخدر ارتزاق می کنند، گفت: کسی که 
از این طریق برای خود درآمدی کسب می کند باید بداند با قاچاق موادی که باعث نابودی جوانان 
و آینده سازان کشور می شود، هرگز نمی تواند برای خود موفقیت و آرامشی در زندگی کسب کند و به 
این افراد توصیه می کنم هرچه زودتر از مسیری که انتخاب کردند بازگردند و با تغییر رویه و اصالح 

رفتارشان آینده روشنی را برای خود و فرزندان شان رقم بزنند.

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد:

دستگیری 6 متهم فضای مجازی در اردستان
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری 6متهم فضای مجازی و کشف ۱۰۰ میلیون ریال 
کالهبرداری در این شهرستان خبر داد. مصطفی صادق زاده اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی و مقابله با جرائم فضای مجازی مراتب تخلف افرادی در این فضا در دستور کار 
پلیس فتای شهرستان اردستان قرار گرفت. وی افزود: در این راستا ماموران پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان با هماهنگی مقام قضایی، تعداد 6 نفر 
متهم را با عناوین مختلف دستگیر کردند که جرائم این افراد شامل هتک حیثیت و سوءاستفاده از 
هویت دیگران با ایجاد پیج جعلی در اینستاگرام، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، 
راه اندازی سایت قمار اینترنتی، برداشت غیرمجاز از کارت های بانکی افراد و کالهبرداری رایانه بود 

که توسط همکاران ما دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان اضافه کرد: همچنین در اجرای این طرح مبلغ یکصد میلیون 
ریال وجه که توسط فرد کالهبردار از حساب یک شهروند برداشت شده بود با هماهنگی مقام قضایی 
توسط پلیس فتای شهرستان به حساب شخص مالباخته برگشت داده شد. صادق زاده گفت: بر 
اساس قانون جرائم رایانه ای، هر گاه شخصی از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم، تصویر، 
صوت و اســرار خصوصی یا خانوادگی دیگران را بدون رضایت وی منتشر یا در دسترس دیگران 
قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شــود به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا 
پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. وی از شهروندان خواست در فضای مجازی نسبت به حفظ 
و حراست از حریم خصوصی خود و خانواده هوشیار باشند و تا حد ممکن از انتشار تصاویر خصوصی 

و اطالعات شخصی در فضای مجازی خودداری کنند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار
مدیرکل آموزش و پرورش استان 

خبر داد:

برگزاری اردوهای راهیان 
پیشرفت برای 36 هزار 

دانش آموز اصفهانی
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: اردوهای راهیان پیشرفت برای ۳6 هزار 
دانش آموز اصفهانی برگزار می شود. محمدرضا 
ابراهیمی در گردهمایــی روابط عمومی های 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره 
به تحقق تمدن نوین اســالمی در جهان اظهار 
داشت: رهبر معظم انقالب اسالمی سربازان 
این تمــدن را دهــه هشــتادی ها و نودی ها 
می دانند؛ دشمن روی نوجوانان سرمایه گذاری 
و از خألهایی مثل بی توجهی به مسائل فرهنگی 
که طی دوره های قبلی در آنان ایجاد شده بود، 
سوء اســتفاده کرد. وی ادامه داد: اعتقادات، 
باورمندی دینی و توجه مــردم به ارزش های 
انقالبی بسیار عمیق از این حرف هاست که در 
مقابل دشمن مغلوب شــوند که در این راستا 
باید تالش کنیم تــا هیــچ دانش آموزی در 
اردوگاه دشمن قرار نگیرد چراکه در دوره ای قرار 
داریم که شاهد افول استکبار جهان هستیم. 
ابراهیمی تاکید کرد: براســاس فرمایشــات 
مقام معظم رهبری، نظم نوین دیگری اتفاق 
خواهد افتاد که در آن کدخدای جهان آمریکا 
نخواهد بود، اسالم عزیزتر خواهد شد و تمدن 
اسالمی گسترش می یابد؛ آمریکا از چند سال 
گذشته نقشــه خاورمیانه جدید را ترسیم کرد 
و در بسیاری از کشــورهای خاورمیانه اعم از 
سوریه و یمن مشــکالتی را به وجود آورد؛ اما 
رهبر معظم انقالب فرمودنــد تغییراتی اتفاق 
می افتد ولی خاورمیانه جدیدی که دشــمن 
می خواهد، محقق نخواهد شد و رژیم جعلی 
صهیونیستی 2۵ ســال آینده خود را نخواهد 
دید. وی با اشــاره به جامعه هدف آموزش و 
پرورش استان اصفهان ابراز داشت: در استان 
اصفهان بیش از یک میلیون دانش آموز، حدود 
۴۵۰ هــزار نوآموز پیش از دبســتان، ۱۱۰ هزار 
معلم شاغل و بازنشسته و گروه های دیگری 
مثل آموزشگاه های علمی، در مجموع نزدیک 
به 2 میلیون نفر مستقیما با آموزش و پرورش 

مرتبط هستند.

رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان گفت: میانگین صلح و سازش در شش ماه نخست سال جاری ۴2 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان می دهد. شوراهای حل اختالف در زیرمجموعه قوه قضاییه با هدف کاهش پرونده ها در محاکم دادگستری و ایجاد صلح و 
سازش ایجاد شده اند و به همین منظور بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی از محاکم و دادسراها به شوراها ارجاع داده می شوند. عالوه بر این موارد رسیدگی به 
پرونده های خانواده، رسیدگی مجازی به پرونده زندانیان برای جلوگیری از اتالف وقوت محاکم دادگستری از دیگر وظایف شوراهای حل اختالف است. شوراهای 
حل اختالف استان در طول چندسال اخیر خدمات خوبی را ارائه داده اند و در زمینه دست یابی به صلح و سازش در سطح کشوری جایگاه چشمگیری دارند، به 
شکلی که میانگین رسیدن به صلح و سازش در طول 6 ماه نخست سال جاری ۴2 درصد بوده که آمار باالیی به شمار می آید. در همین راستا حمید بهرامیان در جمع 
خبرنگاران با تشریح عملکرد شورهای حل اختالف استان در طول 6 ماهه نخست سال، اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری ۱۳۱ هزار و 7۴۱ پرونده 
وارد شوراهای حل اختالف شده که از این تعداد ۱۳۰ هزار و ۳۴۸ پرونده منتهی به صدور رای و صلح و سازش شده است. وی افزود: میانگین صلح و سازش در 

شش ماه نخست سال جاری ۴2 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

میانگین 42 درصدی صلح و سازش در شوراهای حل اختالف اصفهان
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اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی ایران اعالم کرده به محض مشخص شدن نتایج دوپینگ کشتی گیران ایران در رقابت های جام جهانی، اقدام به پرداخت 
پاداش 70 هزار دالری )دو و نیم میلیارد تومانی( قهرمانی ایران در این رقابت ها خواهد کرد. اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ به پیگیری فدراسیون کشتی برای 
دریافت 70 هزار فرانک سوییس بابت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت های جام جهانی آذربایجان، اعالم کرد این مبلغ پس از مشخص شدن نتایج 
دوپینگ کشتی گیران، طی روزهای آینده به فدراسیون کشتی ایران پرداخت خواهد شد. علیرضا دبیر ، رییس فدراسیون کشتی قصد دارد تمامی این مبلغ را بین 
کشتی گیران و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی که موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی آذربایجان شدند، تقسیم  کند که در این میان سهم کشتی گیران 
و کادر فنی متفاوت خواهد بود. دبیر بر اساس عملکرد کشــتی گیران در این رقابت ها، نتایجی که کسب کرده اند و همچنین انضباط تیمی، اقدام به پرداخت این 
پاداش می کند و بر همین اساس نیز مبلغ پرداختی میان آن ها تفاوت خواهد داشت. همچنین اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نیز بر اساس فاکتورهایی 

همچون مدت حضور در اردوها و تالشی که برای تیم ملی داشته اند، پاداش خود را دریافت خواهند کرد.

نحوهتقسیمپاداشمیلیاردیقهرمانیایراندرجامجهانی
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نظر»آرتتا«دربارهسهگابریلبرزیلیآرسنال
فهرست تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲0۲۲ قطر اعالم شده و از ســه گابریل آرسنال، مارتینلی و 
ژسوس به اردوی سلسائو دعوت شدند و دوس ســناتوس خط خورد. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال 
زبان به تمجید از مهاجمان برزیلی  تیمش گشود و گفت: مارتینلی و ژسوس خیلی خوشحال هستند. 
من با هر دوی آن ها صحبت کردم و لبخند را بر لبان آن ها دیدم. برای مارتینلی، این اولین باری است 
که به تیم ملی دعوت می شود و دستاورد بزرگی است که بخشی از تیم ملی خود باشید. برای ژسوس 
هم اتفاق بزرگی بود چراکه بعد از اتفاقات تورنمنت گذشته )و عدم دعوت به تیم ملی( به این دعوت 
نیاز داشت. سرمربی اسپانیایی آرسنال درباره مدافع تیمش نیز گفت: برای دوس اما نامیدکننده بود 
وقتی به ترکیبی که برزیلی ها دارند و بازیکنان تجربه ای که در پست او در خط دفاع دارند نگاه می کنید، 
باید آن را درک کنید و این چالش دیگری برای اوست. او باید برای آینده آماده باشد، پیشرفت کند و 

به این روند خوب خود ادامه دهد.

داوریکهستارههایبارسلونارادوستندارد!
خسوس خیل مانسانو، داور اسپانیایی، با اخراج روبرت لواندوفسکی رکورد جالبش را بهبود بخشید. 
بارسلونا در چارچوب رقابت های هفته چهاردهم اللیگا به مصاف اوساسونا رفت و با نتیجه 1-۲ برابر این 
تیم به پیروزی رسید. این بازی داوری پر جنجالی را داشت که بارها و بارها اعتراض بازیکنان و کادر فنی 
بارسا را نیز به همراه داشت. ژاوی یک کارت زرد گرفت و پیکه نیز به دلیل اعتراض به داوری در پایان 
نیمه اول با کارت قرمز مواجه شد؛ اما یکی از اتفاقات عجیبی که رخ داد مربوط به اخراج لواندوفسکی 
از زمین بازی بود.  این ستاره لهستانی بارســا در دقیقه 11 بازی به دلیل خطا روی بازیکن اوساسونا 
از داور بازی کارت زرد گرفت و ۲0 دقیقه بعد بود که خیل مانسانو تصمیم گرفت کارت زرد دوم را روی 
یک صحنه درگیری لوا با یکی دیگر از بازیکنان حریف به او نشان دهد و این بازیکن را از زمین اخراج 
کند.  تصمیم این داور اسپانیایی با اعتراض شــدید او و دیگر بازیکنان بارسا همراه بود؛ اما در نهایت 
لواندوفسکی مجبور شد این تصمیم را بپذیرد و از زمین بازی بیرون برود تا خیلی زود تیمش را 10 نفره 
کند . این داور اسپانیایی قبال لیونل مسی، نیمار و لوئیز سوارز را با پیراهن بارسلونا اخراج کرده بود تا 
خودش را به عنوان گربه سیاه بازیکنان بزرگ این تیم معرفی کرده باشد و اقدامش در بازی سه شنبه 

شب این تیم برابر اوساسونا نیز مهر تاییدی بر این موضوع بود.

جامجهانی؛وضعیتقرمزدراردویآمریکا
مدافع کلیدی آمریکا جام جهانی را از دست داد. کریس ریچاردز، مدافع تیم ملی آمریکا جام جهانی 
را از دست داد. در فاصله 11 روز مانده به جام جهانی ۲0۲۲ قطر، کریس ریچاردز مدافع کلیدی تیم ملی 
آمریکا و باشگاه کریستال پاالس این مسابقات را از دست داد تا اوضاع برای آمریکا در خط دفاعی 
پیچیده شود. پیش از کریس ریچاردز، مایلز رابینسون مدافع آمریکایی باشگاه آتاالنتا نیز جام جهانی 
قطر را از دست داده بود. حاال باید دید گرگ برهالتر چه بازیکنانی را جایگزین کریس ریچاردز و مایلز 

رابینسون می کند. 

گواردیوال:جامجهانیدیوانهکنندهایخواهیمداشت
سرمربی تیم منچسترسیتی به انتقاد از زمان بندی مسابقات جام جهانی ۲0۲۲ قطر پرداخت.

گواردیوال گفت: ما جام جهانی دیوانه واری خواهیم داشــت و بازیکنان نمی توانند استراحتی داشته 
باشند. یک چشم بازیکنان به جام جهانی است. اگر در بازی مقابل برنتفورد مصدوم شوید، چیزی 
درباره قهرمانی در لیگ برتر انگلیس تغییر نمی کند؛ اما شما جام جهانی را از دست می دهید. او ادامه 
داد: من مجبور بودم ماه گذشته به بازیکنانم بگویم تمرکز داشته باشید ولی این اتفاقی است که دارد 

می افتد. ما شنبه بازی می کنیم و یکشنبه آن ها باید با تیم ملی خود باشند.

فروپاشیقبلازجامجهانی؛

چقدر زود به قطر رفتی رئال!

انتظــارش می رفــت و اتفاق نیــز افتــاد. کافی بود 
بازی های اخیر رئال را تماشا می کردید تا به این نتیجه 
برسید که نخستین شکست تیم در اللیگا نزدیک تر از رگ گردن است. 
رئال مادرید در نهایت  اولین شکست فصل خود در اللیگا را تجربه کرد و 
صدر جدول در اختیار بارسلونا قرار گرفت.  رئال باخت چون به وضوح در 
هفته های اخیر اللیگا را نادیده گرفته بود و رایو برد چرا که انگیزه بیشتری 
داشت و جدی تر و جنگنده تر بازی کرد. رایو در زمین سازماندهی بهتری 
داشــت و به خصوص از لحــاظ فوتبالی چند ســطح باالتــر از رقیب 

پرآوازه اش بود.
رایو در تمام طول بازی بهتر از رئال بود و به پیروزی باور داشــت. حتی 
وقتی به ناحق از رئال 1-۲ عقب افتاد، پاپس نکشید. رایو حتی وقتی 
گل سوم را زد نیز عقب نشینی نکرد و به دنبال زدن گل چهارم بود. اتفاقی 
حیرت انگیز ولی واقعی. تنها از دقیقه 87 بود که رئال توانست بازی خود 
را تحمیل کند و این طبیعی هم بود. با این وجود در هشت دقیقه وقت 
اضافه این تیبو کورتوا بود که مجبور به واکنشی فوق العاده شد تا ضربه 

بازیکن رایو به گل چهارم تبدیل نشود.
رایو، تیمی پویا و شاداب بود و مســتحق پیروزی اما رئال خیلی زودتر 

از تصورات به قطر رفته است. این را هفته پیش گفتیم و حاال هم تکرار 
می کنیم که ذهن اکثر بازیکنان رئال در جام جهانی اســت و انتظار هم 

نمی رود که تا قبل از شروع بازی ها، این ذهنیت تغییر کند.
در برخی بازیکنان مثل بنزما این قضیه نمود بیشــتری دارد و در برخی 
کمتر. ستاره فرانسوی در بازی اخیر  در فهرست رئال نبود چرا که ریسک 
مصدومیت و از دســت دادن جام جهانی او را تهدید می کند. رئال این 
هفته ها تیمی بدون تمرکز و انگیزه است و نتایج نیز خود گویا هستند: 

تنها یک برد از چهار بازی اخیر. 
در این افت ذهنــی عجیب، نقش کارلــو آنچلوتی را نیــز نباید نادیده 
گرفت. مرد ایتالیایی موفق رئال نتوانســته تمرکــز بازیکنان را از جام 
جهانی دور کند و تیمش تنها حضور فیزیکی در میادین دارد. برابر رایو، 
او حتی یک دقیقه به دنی سبایوس میدان نداد و زمانی که لوکا مودریچ 
را تعویض کرد، تیمش در میانه میدان عمال فاقد خالقیت الزم شد. در 
شــبی که وینیســیوس، مندی و کارواخال ضعیف تر از همیشه بازی 
کردند و مودریچ و شوامنی تنها سایه ای از خود نشان دادند، کارلتو هم 

تعویض هایی بی ثمر داشت.  
حتی فده والورده هم در زمین ترسو بود و تنها تیبو کورتوا و مارکو آسنسیو 

از این شب کابوس وار رئال نجات پیدا می کنند.
هیچ بازیکنی از رایو به جام جهانی نخواهد رفت و آنها تمرکزشان روی 
اللیگاست. درســت برعکس رئال که دچار یک خاموشی بزرگ شده 

است.
رئال مادرید برای اولین بار در فصل جاری اللیگا ســه گل دریافت کرد. 
رئال تا دیــروز در اللیگا بیش از یــک گل دریافت نکرده بــود و تنها در 
لیگ قهرمانان اروپا و در شکســت مقابل الیپزیش سه گل خورده بود. 
نمی توان از ناکامی های رئال گفت و از ضعف های دفاعی تیم آنچلوتی 
حرف نزد. در ۲0 بازی ای که رئال مادرید در این فصل انجام داده، کورتوا 

تنها در 5 بازی دروازه خود را بسته نگه داشته است.
 او تاکنون 13 گل در اللیگا دریافت کرده و این را مقایسه کنید با آمار چهار 
گل خورده بارســلونا که این تیم هم بازیکنان زیــادی را در جام جهانی 

خواهد داشت. 
کار بزرگی که ژاوی در اللیــگا انجام داده را نباید نادیده گرفت. بارســا 
مشــتاق و با انگیزه در اللیگا بازی می کند؛ اما تنهــا چیزی که در مورد 
رئال می توان گفت این اســت که فکر و ذهن بازیکنانش بسیار زودتر 

به قطر رفته است.

خبر روز

هزینههایسرسامآورتماشایمسابقاتایران
درجامجهانی

آخرین خبر نوشــت: چندروز بیشــتر تا اعزام تیم ملی فوتبال کشــورمان به قطر برای حضور در 
جام جهانی باقی نمانده. عالوه بر اعضای تیم ملی، شــنیده می شــود برخی افــراد نیز به صورت 
حقوقی )و نه شخصی و حقیقی( در این 

سفر حضور خواهند داشت.
برخی از خریــداران بلیت های ایران که 
قصد ســفر به قطر و تماشای مسابقات 
ایران را دارند، هزینه های سفر و اسکان 
را قریب به دو میلیارد ریال عنوان کردند.

حال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، 
این مطالبه وجــود دارد که مســئوالن 
فدراسیون فوتبال -مســئول مستقیم 
در پرونده جام جهانی- لیســت اسامی 
کسانی که به عنوان شــخصیت حقوقی و از جیب بیت المال قصد مسافرت به قطر را دارند، رسما 

اعالم کند.

VARبهاینفصللیگبرترمیرسد؟!
ورزش سه نوشــت: مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال به صورت جدی به دنبال به کارگیری 

تکنولوژی کمک داور ویدئویی در استادیوم های لیگ برتر است.
استارت این پروژه سال هاست که در ایران زده شده؛ دوره قبل مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال 
بود اما بعد از جدایی وی از فدراســیون فوتبال به بهانه قلب درد اجرای ایــن پروژه در حد حرف 
و برگزاری جلسات کارگروه VAR دنبال شــد تا اینکه دوباره هدایت فدراسیون فوتبال به دست 
مهدی تاج افتاد و این بار به طور جدی در تالش برای بــه کارگیری این تکنولوژی در فوتبال ایران 
است. ممکن است به زودی شرکتی که قرار است استادیوم های لیگ برتر را مجهز به کمک داور 

ویدئویی مجهز کند، انتخاب شود.
در صورت انتخاب شرکت و هم چنین خرید تجهیزات از شرکت مربوطه توسط باشگاه های لیگ 
برتری در پایان فصــل می توانیم به راه اندازی این پروژه در اســتادیوم های ایران و هم چنین به 
کارگیری آفالین آن خوش بین باشیم. با گزارش شــرکت های تحت قرارداد به فیفا ، فدراسیون 
فوتبال جهان به صورت موازی کار آموزش داوران ایرانی را هم آغاز خواهد کرد، به این خاطر که این 

موضوع یکی از خدمات فیفا به فدراسیون های ملی بعد از خرید تجهیزات است.

درخواستاز»علیکریمیبعدازروزهایسخت؛
آخرینشانس!

همشهری نوشت: قبل از ترک استقالل، علی کریمی یکی از کلیدی ترین نفرات این تیم به حساب 
می آمد؛ اما درست بعد از آن تصمیم، این ستاره در الیه ای از تاریکی فرورفته است.

حضور در قطر و ترکیه، سرنوشــت کریمی را به جای پیشــرفت با مصدومیت گره زد و او روزهای 
بسیار سختی را برای نزدیک شدن به فرم قبلی طی کرد. علی کریمی طی ۲سال گذشته حتی یک 
حضور عادی در اردوی تیم ملی هم نداشته است. به نظر می رسید رویای جام جهانی برای او کامال 
از دست رفته؛ اما کی روش از این هافبک خواسته تا خودش را به اردوی دوحه برساند. کریمی که 
این روزها برای کایسری بازی می کند، هنوز برای حضور در جام جهانی شانس دارد و حتی شاید 

یک بازگشت لحظه آخری به فهرست تیم ملی را نیز تجربه کند.

مستطیل سبز

گافبزرگباشگاه
استقالل!

بخش حقوقی باشگاه اســتقالل بدون کسر 
مالیات افــراد خارجی، تمام حقــوق را به طور 
کامل پرداخت کرده است و حاال که پین دیگر 
نمی خواهد به ایــران بازگردد، ایــن پرداخت 
مالیات هم به عهده استقالل خواهد بود، چرا که 

آنها به عنوان کارفرما شناخته می شوند.
به رغم دفاعیات و مدارک ٧ صفحه ای باشگاه 
استقالل در جواب فیفا، در نهایت فیفا در پرونده 
مطالبات گابریلــه پین باشــگاه را محکوم به 
پرداخت پاداش قهرمانی کردو با توجه به ارسال 
رای اولیه، باشگاه درخواست شرح رای فیفا را 
کرده بود که دو هفته بعــد از رای اولیه آمد و در 
نهایت جوابی برای آن نداشتند. اما اشکال کار 
کجا بود که تیم حقوقی اینچنین زود این پرونده 
را کنار گذاشت؟ در قرارداد گابریله پین این نکته 
ذکر شده بود )بر خالف دیگر خارجی ها( که او 
خودش باید مالیات را پرداخت کند؛ اما از اولین 
پرداختی، باشــگاه تمام پول ناخالص را بدون 
کســر مالیات به پین مــی داد و حتی آخرین 
قسط در آخرین بازی پرداخت شد. در حقیقت 
اشتباه بخش حقوقی باشگاه این بود که بدون 
کســر مالیات افراد خارجی، تمام حقوق را به 
طور کامل پرداخت کرده اســت و حاال که پین 
دیگر نمی خواهد به ایران بازگردد، این پرداخت 
مالیات هم به عهده اســتقالل خواهد بود، چرا 
که آنها به عنوان کارفرما شناخته می شوند. اگر 
از همان ابتدا طبق قوانین کار، مالیات پین از او 
کم می شــد، امروز این پاداش مسئله زیادی 
نبود، چرا که می توانســت با حساب مالیات او 
برابر شود و در حقیقت استقالل بدون پرداخت 
پاداش فقط معادل آن مالیات را کم کرده بود. 
اما اســتقاللی ها حتی فرصت دفاع دوباره از 
دفاعیه اول خود را هم دریغ کردند، حاال آنها هم 
باید پاداش را پرداخت کنند و هم مالیات حقوق 
٢٢٠ هزار یورویی گابریله پین را بدهند! باید دید 
مالیات ســال قبل آمانوف، یامگا، ســیلوا و 
ژستد را چه کسی تقبل کرده و امسال هم این 
مالیات مضاعف خواهد بود یا خود بازیکنان  
در موعد دریافت حقوق خودشــان مالیات 

مصوب را پرداخت می کنند؟ 

رئالتادیروزدراللیگابیشازیکگلدریافتنکردهبودو
تنهادرلیگقهرماناناروپاودرشکستمقابلالیپزیش
سهگلخوردهبود.نمیتوانازناکامیهایرئالگفتواز
ضعفهایدفاعیتیمآنچلوتیحرفنزد.در20بازیای
کهرئالمادریددراینفصلانجامداده،کورتواتنهادر5

بازیدروازهخودرابستهنگهداشتهاست

فوتبال جهان

وز عکس ر

آقاجانیانبرگشت
مارکارآقاجانیــان به دعوت کارلوس 
کی روش به عنوان کمک ســرمربی 

به این تیم اضافه شد. 

سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: بازی روز جمعه با 
چین برای هر دو تیم مهم است و آنها با قوی ترین 
ترکیب خود به تهران آمده اند. سعید ارمغانی در مورد 
شرایط تیم ملی بسکتبال پیش از دیدار با چین در 
انتخابی جام جهانی اظهار داشــت: بچه ها در این 
مدت تمرینات خیلی خوبی را انجام دادند و حامد 
حدادی هم چند روزی است به ما اضافه شده است. 
فقط نگرانی ما در مورد آسیب دیدگی ارسالن کاظمی 
بود که او هم خوشبختانه از تمرینات سبکش را آغاز 
کرده و امیدواریم به زودی  به شــرایط خوبی برسد 
و بتواند مقابــل چین به میدان بــرود. وی در مورد 
وضعیت حامد حدادی گفت:  حامد شــرایط خیلی 

خوبی دارد و با انگیزه در تمرینات حاضر شده است. 
سرمربی تیم بسکتبال در مورد اینکه چقدر از چین 
شــناخت دارد،  گفت: آنها با قوی ترین تیم خود به 
تهران آمدند و این مسابقه هم برای چینی ها بسیار 
مهم است و می خواهند به جام جهانی صعود کنند. 
بهترین بازیکنان خود را در این مســابقه به همراه 
دارند و کامال بازی سختی را پیش رو داریم. ارمغانی 
در مورد اینکه حدادی در چین بازی می کند و آیا این 
موضوع را در نظر دارید که آنها بتوانند ستاره ما را به 
دلیل شناختی که دارند به خوبی کنترل کنند، گفت: 
همانطور که آنها حامد را می شناســند، حدادی هم 
به خوبی از آنها شناخت دارد. این موضوع دوطرفه 

اســت. از ســوی دیگر، بچیروویچ، مدیر فنی تیم 
ملی هم هفت ســال در لیگ چین کار کرده و آنها را 
می شناسد. البته حامد بازیکنی است که حتی اگر 
حریفان هم به خوبی او را بشناسند باز هم کنترلش 
سخت است. وی در خصوص حضور بچیروویچ در 
تیم ملی گفت: ما با هم همکاری تنگاتنگی داریم و با 
مشورت یکدیگر کار را پیش می بریم و برنامه ریزی 

می کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال:

چینقویترینتیمخودرابهتهرانآوردهاست

عکس: تسنیم
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مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در نشست خبری  پریا پارسادوسـت
با اصحاب رســانه اصفهان که در محــل عمارت باغ 
زرشک برگزار شد، گفت: تبدیل خیابان ها و کوچه های اطراف بافت تاریخی و میراثی 

اصفهان به گذرگاه، به ویژه در ناحیه چهارباغ جزو برنامه های اصلی این نهاد است.
میثم بکتاشیان، مدیر جوان منطقه یک شهرداری همچنین چندباری تاکید و تکرار 
کرد که بحث »تراموا« برای خیابان بهشتی و کاشانی منتفی است و اشاره کرد که 
با توجه به سررشته ای که در هنرهای تجسمی دارد، به زیباسازی به عنوان آرایش 
شهری نگاه نمی کند بلکه در تالش است تا نگاه متفاوتی به خیابان های منطقه و 
هویت آنها داشته باشد و البته مثال جالبی هم در این باره زد؛ اینکه مثال عمده افرادی 
که وارد خیابان شمس آبادی می شــوند، به یک علت به این خیابان می آیند و آن 
هم »درد« است! یا به دنبال دارو و داروخانه هستند و یا قصد رفتن به بیمارستان را 
دارند. بکتاشیان با بهره گیری از همین مثال به این نتیجه رسید که باید در زیباسازی 
این منطقه، این مورد را مدنظر قرار داد و در نورپردازی و ِاِلمان های تصویری به آن 
توجه کرد و به فکر نیمکت و سرویس بهداشتی و پارک حاشیه یا برای استراحت 

مردم و کمتر کردن درد و رنج و زحمت آنها بود.
بکتاشیان این را هم گفت که در مقوله زیباسازی شهر باید تاریخ شفاهی و زیستی 
مردم و منطقه را هم موردتوجه قرارداد و اگر در مقوله ای مثل دیوارنگاری، نگاه به 

تاریخ شفاهی و زیستی محله نداشته باشیم، بی فایده است.  
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان همچنان تاکید کرد در بحث امور فرهنگی-

اجتماعی معتقد اســت که کار را باید »مردمی« پیش برد و به همین خاطر تالش 
می کند تا تمام بودجه های فرهنگی را به این سمت ببرد که با مشارکت مراکز علمی و 
فرهنگی و پایگاه های بسیج مردمی و مساجد و دارالقران، بهزیستی و کمیته امداد 

و ... بشود کار انجام داد و پروژه ها را به ثمر رساند. 
بکتاشیان اشاره کرد که در تمام این امور سعی دارد تا اسمی از شهرداری برده نشود 
و شهرداری بیشتر نقش تسهیلگر را داشته باشد. توضیحات او در این زمینه قابل 
تامل بود: » از وقتی ما دخالت کردیم کارها را به سمت خوبی نبردیم. کار که دولتی 
شد، بالی جان شهر و مردم شد. کار که دســت مردم باشد، هم به دل می نشیند، 
هم در جایگاه خودش قرار می گیرد؛ مثل جشن های مردمی نیمه شعبان که برگزار 
می شــد و قدیم ترها چون کامال مردمی بود، حس و حال قشنگ تری داشت، یا 
همین مراسم اربعین که دو سالی می شــود کامال مردمی برگزار  شده و بسیار هم 
موفق است.« مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان درباره اقداماتی که در این منطقه 

انجام شده یا قرار است انجام شود هم توضیحاتی داد: 
1- ایجاد گذر درب کوشک از جمله برنامه هایی است که به دنبال آن هستیم از سوی 
دیگر طرح های مرتبط گذر جهان آرا، گذر کواالالمپور انجام شد و پروژه گذر عالم آرا در 

این منطقه نیز در حال پیگیری است.
2-بافت تاریخی، گردشــگری، تاریخی و اماکن میراثی می تواند این ناحیه را به 
منطقه مهم گردشگری تاریخی، پزشکی، سالمت، طبیعی و رویداد محور تبدیل کند؛ 
۱۱ محله ریشه دار، تاریخی و قدیمی مانند جامی، عباس آباد،  جوادان، الیادران و 
خرم در این ناحیه واقع شده است که می توان در حوزه های مختلف ازجمله فرهنگی 

و گردشگری از آن ها بهره گرفت.
3- امسال برای محله جامی و محله جوزدان طرح های مختلف زیست محیطی و 

زیرساختی و بهسازی انجام می گیرد.

4- برنامه ریزی برای احداث تئاتر بزرگ اصفهان  از دیگر برنامه هاست؛ این مکان 
فرهنگی هنری در خیابان چهارباغ و بااعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ساخته 

خواهد شد.
5- توســعه منزل پدری دکتر بهشــتی و تبدیل آن به موزه شهید بهشتی از جمله 

کارهایی که مدنظر داریم. 
6-در  این منطقه به دلیل وجود هتل ها، بیمارستان ها و میهمان پذیرها عبور و مرور 
زیاد است و باوجود اینکه حدود ۱۰۰ هزار نفر در آن ساکن هستند؛ اما روزانه ۳۰۰ و 

۴۰۰ هزار نفر در روز در این منطقه سفر شهری دارند.
7-  در مباحث تملک منازل قصد داریم آپارتمان هایی در همان منطقه بسازیم تا 

ساکنان مجبور نشوند به دیگر نقاط شهر نقل مکان کنند.
8- ســاماندهی خیابــان طالقانی از طریق ســازمان دهی تابلوهــای مغازه ها و 
فروشگاه ها را در دستور کارداریم، جلوه بخشی به کاشی کاری های این خیابان جزو 

برنامه های ما خواهد بود.

9- احیای خانه های تاریخی برای اســکان مســافران ازجمله طرح های مناسب 
گردشگری و فرهنگی است.

10- احداث ادامه خیابان »زاهد« به طول یک هزار متر و عرض ۲۴ متر ازجمله دیگر 
برنامه های ماست که برای آن باید ۱۶۸ پالک مسکونی آزادسازی شود.

11- ۴۰ میلیارد تومان برای آزادسازی ایستگاه های مترو در این ناحیه هزینه شده 
و ۷۰ میلیارد تومان نیز در آینده نیاز خواهیم داشت.

12- تاکنون ۷۰ درصد از ایستگاه های بی.آر.تی این ناحیه حدفاصل خیابان مسجد 
سید تا صمدیه انجام شده است.

13- درختکاری اطراف مادی ها در برنامه ها تدوین شده است و بر همین اساس ۱۵ 
هزار اصله درخت در حاشیه مادی های این منطقه کاشته خواهد شد.

14- این منطقه همراه با منطقه سه شهرداری اصفهان بیشترین ساختمان ناایمن 
را دارد، جلســات مرتبط با آن با ســایر نهادها برگزارشده اســت و ۳۰ عنوان طرح 
اجرایی برای مرمت و ایمن سازی دیوارهای مخروبه و فرسوده در این ناحیه در نظر 

گرفته شده است.
15- بر اساس رویکرد محله محوری، طرح توسعه محله های جامی و جوزدان در 
منطقه یک در زمینه های زیست محیطی، زیباسازی، پروژه های محرک توسعه و 
اقتصاد محلی، اجرای آسفالت، آزادسازی گلوگاه و ایجاد دسترسی در دستور کار 
قرار گرفت. از ابتدای سال در محله جامی آزادســازی چندین مورد گلوگاه انجام 
شده  و پروژه توســعه محلی محله جامی ظرف دو ماه آینده تکمیل می شود. در 
زمینه زیباسازی شهری در محله جامی نگاه ویژه ای به پیشینه تاریخی محله شده 
است، محله جامی منزل آیت ا...خادمی، روحانی مبارزی است که جرقه انقالب 
را در اصفهان  زد، از این رو در زیباسازی محله به این مهم توجه شده است، در واقع 
دیوارنگاره ها بر اساس تاریخ شفاهی محالت انجام می شود. در محله جوزدان نیز 
آزادسازی گلوگاه ها انجام شده و آزادسازی چند گلوگاه با توافق مالکان در دستور 
کار قرار گرفته است؛ بر این اساس طرح توسعه هدفمند محله جوزدان نیز تا دو ماه 

آینده به اتمام می رسد.
16- منطقه یک شهرداری از مناطق پرتردد شــهری بوده که سه ایستگاه مترو در 
موقعیت این منطقه قرار دارد. به منظور آزادسازی این سه ایستگاه در فاز نخست 
نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان هزینه شــده و نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان دیگر برای 
آزادسازی های آینده پیش بینی شده است.بر اساس پیش بینی ها آزادسازی فاز 
یک و دو قطار شهری در منطقه یک تا پایان آبان ماه سال جاری تکمیل و از بهمن 

ماه مرحله بعدی پروژه آغاز شود.
17- احیا و رونق بخشی مادی ها به عنوان یک گذرگاه و محور گردشگری از دیگر 
اهداف این منطقه است، در این راســتا ساماندهی مادی نیاصرم که تنها مادی در 
اصفهان بوده که دسترســی خودرویی نداشــت و امکان تردد دوچرخه سواران در 

حاشیه آن وجود دارد، در دستور کار است.
18- باید به یکدیگر در تفاوت نگاه ها و پارادایم ها کمک کنیم، به عنوان مثال ما در 
حال فکر کردن و کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان و ظرفیت های نرم افزاری 
آنها برای مدیریت سفر شــهروندان در این زمینه هستیم، زیرا بعضی از نرم افزارها 
وجود دارند که می توانند مبدأ تا مقصد شــهروندان را در ســفرهای درون شهری 
مدیریت کنند و این امر باعث ســامان بخشــی ظرفیت های پارکینگ های درون 

شهری نیز می شود.
19- ورودی محالت از رویکردهای مهم در این دوره مدیریت شهری است ، چنان که 
جلوخان مسجد لنبان به عنوان یک فضای شــهری تا پایان سال آینده عملیاتی 
می شــود. برای ورودی محله های جــوزدان و الیادران، همچنیــن برای خیابان 
شــمس آبادی نیز در صدد اقداماتی هســتیم تا بتوانیم فضای آرام تری را در آن 

برقرار کنیم.
20-در توضیح تعیین تکلیف مجموعه جهان نما باید بگویم برای این موضوع بحث 
مفصل است و به طور تخصصی مدیرکل امالک شهرداری اصفهان دارای صالحیت 
اظهار نظر است، اما شهرداری منطقه یک، با اداره اوقاف در حال رایزنی است؛ چراکه 
اوقاف در خصوص بعضی پالک های قدیمی مدعی است و امیدواریم این جلسات 
به جمع بندی برســد، چراکه دارای مباحث حقوقی پیچیده است. این جلسات با 
حضور مدیران ارشد دو دستگاه به صورت مستمر برگزار می شود تا در مورد ادعای 
مالکیت اوقاف و مباحث حقوقی شــهرداری مذاکره و بعد از حل آن درخصوص 

انتقال سند اقدام شود.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
گفت: چهارمین کمیته پیشــران بازنگــری برنامه 
راهبردی ۱۴۰۵ اصفهان با موضوع »عمران شهری« 
در قالب سه کارگروه امور فنی و نظارت، هماهنگی و 

برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات برگزار شد.
مهدی آصالح با اشــاره به برگزاری چهارمین جلسه 
از سلسله جلســات کمیته های پیشران و پشتیبان 
بازنگری برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، اظهار کرد: 
جلسه کمیته پیشران عمران شــهری در قالب سه 

کارگروه امور فنی و نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی و 
نگهداری و تعمیرات در راستای مشارکت حداکثری 
ذی نفعان در بازنگــری و تدقیق برنامــه راهبردی 

اصفهان ۱۴۰۵ برگزار شد.
وی ادامه داد: پروژه های عمرانی بخش جدایی ناپذیر 
از فرآیند مدیریت شــهری اســت، از این رو هرگونه 
مشکل در اجرای این پروژه ها مصداق اتالف منابع و 

تحمیل هزینه های سنگین به شهر خواهد بود.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در این راســتا مشــکالت حوزه عمران 
شهری که حاصل تحلیل مضامین اسناد باال دستی، 
تحلیل های محیطی، نظرات گســترده شهروندان، 
مصاحبه های انجام شده با مدیران شهری، نخبگان 

و خبرگان دانشگاهی، حوزوی و سایر ذی نفعان بود، 
استخراج شده است، سپس در کمیته های مربوطه 
به صــورت تخصصی و با روش تحلیــل الیه الیه ای 
علت ها )CLA( توســط تعدادی از مدیران مناطق، 
مدیران عامل ســازمان ها ، حوزه ها و شــرکت های 
وابسته، صاحب نظران، خبرگان و کارشناسان منتخب 
بررسی و علت های آن به صورت عمیق مورد واکاوی 
و موشــکافی قرار خواهد گرفت تا بــرای هریک از 
مسائل مربوطه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت ارائه  شود.
آصالح اظهار کــرد: از راهکارهای ارائه شــده در این 
جلســات برای تکمیــل و تدقیق برنامــه راهبردی 

اصفهان ۱۴۰۵ استفاده خواهد شد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بررسی مشکالت حوزه عمران شهری در قالب بازنگری برنامه 1405

مدیر منطقه ۵ شهرداری خبر داد:

اجرای عملیات کاشت و واکاوی درختان با اعتبار 85 میلیارد ریال
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: عملیات کاشت و واکاوی درختان با هدف افزایش سرانه فضای 
سبز منطقه و کاهش آلودگی های زیست محیطی با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال در دست اقدام است. 
حسین کارگر با اشاره به اهمیت فضای سبز شــهری از ابعاد مختلف، اظهار کرد: در حال حاضر لکه گیری 
چمن ها به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در منطقه پنج شهرداری با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال در حال 
انجام است. وی با بیان اینکه فضای ســبز به ویژه درختان و درختچه ها به نوعی نقش فیلتر کننده هوا را 
برعهده دارند، تصریح کرد: خرید و کاشت درختان همیشه سبز همچون پالم واشنگتونیا، سرو شیراز، کاج و 
درختان خزان کننده با نیاز آبی پایین همچون داغداغان، لیلکی، ملیا )زیتون تلخ(، نارون، زبان گنجشک در 
سطح منطقه پنج در حال انجام است. مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: عملیات کاشت و واکاوی 
درختان با هدف افزایش سرانه فضای سبز منطقه و به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی با اعتباری 
بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال در دســت اقدام اســت. وی با بیان اینکه عملیات واکاوی درختان عالوه بر اثرات 
زیست محیطی، سبب زیباسازی هرچه بیشتر منظر شــهری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

واکاوی در کل منطقه پنج در حال انجام بوده و این روند همچنان ادامه دارد. 

خیابان کاتب بهره برداری شد
در ادامه افتتاح پروژه های منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان در قالب پنجمین برنامه »به احترام مردم اصفهان« 
خیابان کاتب به طول ۶۰۰ متر و عرض ۲۴ متر به صورت رسمی به بهره برداری رسید. حسن محمدحسینی، 
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان در حاشــیه افتتاح پروژه های این منطقه، اظهار کرد: احداث فاز نخست 
خیابان کاتب اصفهانی به طول ۶۰۰ متر و عرض ۲۴ متر با هزینه چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تکمیل 
و به بهره برداری رســید. وی ادامه داد: با احداث این خیابان، دسترسی محلی به خیابان شهدای لیمجیر 
آسان می شود. مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با اشاره به بهره برداری از پروژه چهارراه آزادگان در خیابان 
امام رضا)ع(، تصریح کرد: در گذشته در این محور به صورت روزانه تصادفات زیادی همراه با خسارت مالی 
و جانی رخ می داد، در این راستا به منظور ساماندهی و تامین ایمنی عبور و مرور در این محور احداث چهارراه 
آزادگان طی دو ماه عملیاتی شد. وی تاکید کرد: در تالش هستیم از کمیسیون ماده ۵ مجوز دریافت کنیم تا 
شهروندان امکان استفاده از زمین های خود را پیدا کنند و کاربری ها آنها مشخص شود. محمدحسینی با بیان 
اینکه تعیین تکلیف این اراضی می تواند موجب محرک توسعه شود، ادامه داد: پروژه هایی که در این منطقه 
انجام می شــود نتایج چند بعدی دارد و فقط به مباحث ترافیکی خالصه نمی شود. وی با اشاره به خیابان 
شهدای غربی به طول هزار متر و عرض ۲۵ متر، اظهار کرد: این خیابان مرز میان شهر اصفهان و خمینی شهر 

است که در گذشته یک خیابان کم عرض و خاکی بود، اما اکنون به بلوار تبدیل شده است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

آموزش و فرهنگ سازی، راهکار مهم کاهش معضل سد معبر است
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به سابقه طوالنی سد معبر و تاثیرگذاری اندک اخطارها، به 
نظر می رسد بهترین راه پیشگیری از این معضل، آموزش و فرهنگ سازی شهروندان، مغازه داران و اصناف 
است. سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: سد معبر یکی از مهم ترین معضالت در کالن شهرهای کشور است 
که عالوه بر ایجاد نازیبایی در محیط های شهری، آرامش شهروندان را نیز دچار مخاطره می کند، به همین 
منظور بر اساس مطالبه عموم شهروندان و اجرای قانون، شهرداری موظف است با هرگونه بی نظمی و آلودگی 
در شهرها مقابله کند. وی تاکید کرد: با توجه به سابقه طوالنی سد معبر و تاثیرگذاری اندک اخطارها، به نظر 
می رسد بهترین راه پیشگیری از این معضل، آموزش و فرهنگ سازی شهروندان، مغازه داران و اصناف است. 
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: واحد پیشگیری از تخلفات شهری این منطقه در اقدامی 
موثر آموزش روزانه چهره به چهره با کسبه را در راستای فرهنگ سازی و آموزش قوانین کسب وکار به منظور 

رفع سد معبر در سطح منطقه ۹ اجرا کرده است.

اخبار

معاون اداره کل ارشاد استان:

اداره کل ارشاد اصفهان نقشی 
در تعطیلی گالری ها ندارد

خبر روز

باشگاه خبرنگاران جوان: معاون هنری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت:طبق قوانین و مقــررات نگارخانه ها و 
گالری هــا، در برپایی نوع نمایشــگاه و نیاز 
ســنجی که باید انجام شــود، مدیر مسئول 
گالری باید پاسخگو باشد. رضا دهقان  اظهار 
کرد: ۵۴ گالری در استان اصفهان فعال است 
که از این تعداد ۲۹ گالری در مرکز اســتان و 
۲۵ گالری در شهرستان ها فعالیت می کنند. 
وی خاطر نشان کرد: درخواست های امسال 
برای راه اندازی و تاسیس گالری یا نگارخانه 
در ســامانه ثبت شــده و در اختیــار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است. معاون هنری 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان افزود: هیچ درخواســت فعالیت و 
راه اندازی گالری در دوران کرونا ثبت نشــده 
و به نظر می رســد به دلیــل محدودیت ها و 
ممنوعیت های دوره شــیوع ویروس کرونا، 
این اقدام صرفه اقتصادی نداشته که فردی 
درخواست فعالیت در این حوزه داشته باشد. 
وی با اشــاره به تمرکز حمایت هــای وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در قالب صندوق 
اعتباری هنر، تصریح کــرد: از ابتدای آغاز به 
کار این صندوق که ویژه فعاالن فرهنگ، هنر 
و رســانه اســت کمک های بالعوض خوبی 
چه در زمان شــیوع ویروس کرونا و چه پس 
از فروکش کردن این بیمــاری به هنرمندان 
و فعــاالن رســانه پرداخت شــده اســت. 
دهقان در پاســخ به چرایی تعطیلی شماری 
از گالری هــای اصفهان، اظهار کــرد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یک نهاد هدایتی و 
حمایتی اســت و در رابطه با پشتیبانی مالی 
برای این اداره کل بــه غیر از صندوق اعتباری 
هنر که اشــاره شــد، الزاماتی تعریف نشده 
اســت.وی ادامه داد: با وجود حمایت های 
صندوق اعتباری هنر، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در بخش اعطای تسهیالت مشاغل 
پشتیبان و پس از بررســی درخواست های 
متقاضیان، تســهیالتی را در قالب حمایت از 

هنرمندان ارائه کرده است. 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: از بیش از ۷۲۷۰ اثری که از سراسر کشور به ششمین جشنواره ملی فانوس ارسال شده، 
حدود ۵۰ درصد آثار ارسالی از فرزندان انقالب هستند که از هنرمندان پیشکسوت الگوبرداری کرده اند. به گزارش تسنیم از اصفهان، سرهنگ محمد رضایی در جلسه 
اختتامیه ششمین جشنواره هنری فانوس در مرحله استانی، با اشــاره به واژه های آبان، اصفهان و هنر، اظهار داشت: این کلمات مقدس در دوران دفاع مقدس در 
کنار یکدیگر قرار گرفتند و تاریخی به یادماندنی را در نصف جهان برجای گذاشتند. وی افزود: بسیاری از جوانان دهه ۶۰ تابلویی بسیار زیبا را از دوران دفاع مقدس در 
تاریخ اصفهان رقم زدند که قرن ها این تابلو در رتبه اول قرار خواهد داشت و هیچ همتایی را به خود نمی بیند. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان با بیان اینکه در ســال ۶۱ حدود ۱۲۰۰ نفر از جوانان اصفهانی در عملیات محرم شهید شــدند، گفت: از این تعداد ۷۰۰ جوان فقط در یک شب و در یک 
منطقه عملیاتی با انگیزه والیتمداری و دینداری به شهادت رسیدند. وی ادامه داد: ما بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقالب اسالمی در برهه ای از تاریخ قرار گرفتیم 
و خوشحال هستیم که جوانان امروز این جانفشانی ها را در قالب هنر برای نسل فعلی و بعدی به نمایش می گذارند و در جهاد فرهنگی و تبیین حضور پیدا می کنند. 
رضایی خاطرنشان کرد: از بیش از ۷۲۷۰ اثری که از سراسر کشور به ششمین جشنواره ملی فانوس ارسال شده، حدود  ۵۰ درصد آثار ارسالی هنرمندان شان فرزندان 

انقالب است و از افتخارات ماست هر چند که دست هنرمندان پیشکسوت را می بوسیم.

در اختتامیه ششمین جشنواره »فانوس« در اصفهان چه گذشت؟

وز عکس ر

پروژه های عمرانی 
شهرداری اصفهان

پارکینــگ خیابــان توحیــد، 
زیرگــذر اندیشــه، خروجی 
تقاطع غیرهمســطح شــهید 
کشــوری، رینــگ چهــارم 
حفاظتی-تقاطــع غیــر هم 
سطح شهید سلیمانی  از جمله 
پروژه های عمرانی در دســت 

اجرا در اصفهان است.

 مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه از اقدامات انجام شده 

و طرح های در دست اجرا برای این منطقه سخن گفت؛

ایده های درجه یک برای منطقه یک؛ به امید اجرا...

منطقه یک شهرداری اصفهان ۸۱۰ هکتار مساحت دارد که ۲۳۰ هکتار آن بافت فرسوده و ۱۱۹ هکتار از این ناحیه بافت تاریخی است.

بودجه این منطقه شهرداری اصفهان ۲۶۸ میلیارد تومان است، ۱۴۰ میلیارد به پروژه های عمرانی، ۲۰ میلیارد به طرح های محله محور و بقیه مربوط 

به مباحث جاری اختصاص دارد.

سرانه فضای سبز این ناحیه ۴۳۰ هزار مترمربع و به ازای هر نفر ۶.۹ مترمربع است.
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سرپرســت مدیریت روابط عمومــی ذوب آهــن اصفهان گفــت: هیچ گونه 
 تجمــع اعتــراض آمیــز و اعتصابــی توســط کارگــران ذوب آهــن اصفهان 

برپا نشده است.
به تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشــر و در آن ادعا شــده است که گروهی 
از کارگران ذوب آهن اصفهان تجمــع اعتراض آمیز برپا کــرده اند در حالی که 
سرپرست مدیریت روابط عمومی این واحد صنعتی گفت که ذوب آهن حدود 14 
هزار نفر نیرو دارد و موقع تعویض شیفت ازدحام کارگران طبیعی است و هیچ گونه 

تجمعی صورت نگرفته است.
حمید سرال افزود: فیلم منتشر شده از زاویه خاصی گرفته شده و با غرض ورزی 
منتشر شده است.وی اظهار داشت: شیطنتی در این زمینه اتفاق افتاده و فیلم 
گرفته شده از کارگران موقع تردد روزانه است و هر گونه اعتراض و اعتصابی در 

این مجموعه عظیم صنعتی را تکذیب می کنیم.
گفتنی است؛ ذوب آهن اصفهان بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی 

و ریل در ایران است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: بورس کاال تالش دارد با استفاده از سازوکار 
عرضه و تقاضا، قیمت ها را منصفانه و منطقی کند.

ایرج رخصتی اظهار کرد: در حوزه قیمت کاالها، باید به صورت جامع و واقع بینانه 
به آن نگاه شود به طوری که ما فوالدی ها با نظارت دقیق و کامل سیاست گذار بر 
روند قیمت ها کامال موافق هستیم، اما قیمت گذاری دستوری کار را برای تولید 
سخت می کند. رخصتی افزود: همانطور که شرکت های فوالدی مواد اولیه خود 
را با نرخ های رقابتی خریداری می کنند، باید بتوانند محصول نهایی را با قیمت 

رقابتی و براساس عرضه و تقاضا بفروشند.
وی خاطرنشــان کرد: مقاطع فوالدی محصول هایی با ارزش افزوده ویژه برای 

مصرف کنندگان و جامعه هستند و این ارزش افزوده باید به تولیدکننده برگردد، 
در غیر این صورت در زنجیره ارزش تولید مشکل ایجاد می کند.

به گفته رخصتی، در شرایط فعلی، ســازوکار تعیین قیمت ها باید منطقی شود. 
دیدگاه فوالدی ها به هیچ وجه گران فروشی یا کسب منافع غیرمنطقی نبوده و 
نیست و تنها به دنبال منطقی شدن نرخ های فروش و نگاه اصالحی به این مسئله 
اســت. وی در خصوص نقش بورس کاال در کنار رفتن قیمت گذاری دستوری 
عنوان کرد: بورس کاال تالش دارد با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، قیمت ها 
را منصفانه و منطقی کند که از این مســیر می توان چرخه معیوب قیمت گذاری 

دستوری را به سمت کشف قیمت های عادالنه اصالح کرد.

معاون آموزش، پژوهــش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان گفــت: یکــی از اولویت ها و اهــداف مهم و جدی ســازمان فنی 

وحرفه ای، ارتقای مهارت و اشتغال پایدار در استان اصفهان است.
عباس مهدیــان  اظهار کرد: برای ایــن منظور دوره هــای مهارت آموزی در 
دســتگاه های مختلف علمی، نظامی، حمایتی و دیگر سازمان ها بر اساس 

نیاز های شناسایی شده برای افراد برگزار می شود.
وی اظهار داشت: این دوره ها به شیوه اجرای طرح مهارت آموزی در محیط 
کار و در نهاد ها و دســتگاه های متقاضی برگزار می شــود.معاون آموزش، 
پژوهش و برنامه ریــزی اداره کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان افزود: 
تاکنــون دوره های بســیاری در دانشــگاه ها، مراکز نظامی، روســتاییان، 
صنف های مختلف و مددجویان تحت پوشــش نهاد های حمایتی استان 

برگزارشده است.
وی گســترش آموزش های فنی و حرفه ای در محیــط کار واقعی را ازجمله 
اهداف پیش روی این دوره هــا عنوان کرد و گفت: تاکنــون این دوره ها در 
رشته های صنایع دستی، غذایی، نســاجی، صنایع پوشاک، خودرو، مالی 
و بازرگانی، برق، ساختمانی، فناوری اطالعات و دیگر بخش ها برگزارشده 
اســت.مهدیان بابیــان اینکه همه اقشــار مــردم می تواننــد از خدمات و 
آموزش های فنی و حرفه ای بهره ببرند، گفت: عالوه بر آن با به کارگیری نظام 

آموزش دوگانه، ارتقای مهارت شاغالن و اشتغال پایدار نیز دنبال می شود.
به گفته وی، نظام آموزشی یاد شده که طی یک سال اخیر در سازمان فنی 
و حرفه ای بناشــده به دنبال افزایش اثربخشی آموزش های مهارتی، برای 

نیرو های جدید و افراد جویای کار است.
معاون آمــوزش و پژوهش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان افزود: تفاوت 

نظام آموزش دوگانه با نظام عادی آموزش مهارتی این است که در آموزش 
فنی و حرفه ای آموزش ها 30 درصد تئوری و 70 درصد عملی اســت، ولی 
در این نظام آموزشــی 30 درصد عملی و 70 درصد هــم در محیط صنعت و 

کارگاهی یا محیط کار واقعی انجام می شود.
وی خاطرنشــان کرد: فردی که در قالب این نظام آمــوزش می بیند، یک 
نیروی ماهر و متخصص اســت که تا حد زیادی اشتغال او تضمین خواهد 
شد.مهدیان تصریح کرد: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی همچنین 
درصدد برطرف کردن نیــاز کارفرمایان برای به کارگیــری نیرو های توانمند 

است.
گفتنی اســت؛ اصفهان 54 مرکز فنی و حرفه ای دولتی و حدود یک هزار و 

250 آموزشگاه آزاد فعال بخش خصوصی دارد.

رییس انجمن پلیمــر ایران گفت: برگزاری همایش های بین المللی، ســبب 
نمایش و اشــتراک گــذاری توانمندی هــای علمی محققان و دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی کشور با محققان خارجی می شود.
مهدی نکومنش در مراسم آغاز به کار پانزدهمین ســمینار بین المللی علوم و 
تکنولوژی پلیمر )ISPST ۲۰۲۲( در دانشــگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: 
گسترش مرز های دانش و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه رویکرد اصلی این 

رویداد علمی است.
وی ادامه داد: برگزاری همایش های بین المللی، ســبب نمایش و اشتراک 
گذاری توانمندی های علمی محققان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشور 

با محققان خارجی می شود.
 نکومنش با بیــان اینکه وظیفه ذاتــی و اصلی محققان، حرکــت در مرز های

  دانش و توســعه دانش و فناوری است، اضافه کرد: رســالت انجمن پلیمر، 
 حفــظ جایگاه علمــی ســمینار های پلیمــر اســت و نتایــج پژوهش های
  علمی دانشــجویان و اســاتید کشور، مســتقیم یا غیر مســتقیم به صنعت

 تزریق می شود.
وی با اشاره به استقبال محققان از این سمینار، خاطرنشان کرد: در پانزدهمین 
دوره این رویداد، شاهد حضور شــرکت های بزرگ و صنعتی کشور هستیم که 
سبب بهره مندی آن ها از دانش و آگاهی از پیشرفت فناوری های روز در صنعت 

خواهد شد.
دبیر اجرایی پانزدهمین سمینار علوم و تکنولوژی پلیمر نیز در این مراسم گفت: 
625 مقاله به دبیرخانه سمینار ارسال شــد که حدود 300 مقاله از نظر داوران 

علمی حائز شرایط ارائه شفاهی شدند.
محمود معصومی با اشاره به ارتقای سطح کیفی مقاله ها در این سمینار، افزود: 
با توجه به محدودیت زمانی سه روزه رویداد، 120 مقاله باالترین امتیاز را برای 

ارائه در سمینار کسب کردند و 400 مقاله در قالب پوستر در معرض دید شرکت 
کنندگان قرار می گیرد.

وی  خاطرنشان کرد: دانشــگاه های امیرکبیر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس بیشــترین مقاله ها را در این سمینار 
در زمینه های سنتز پلیمر و پلیمرازیسیون، زیست پزشــکی و نانو کامپوزیت 

ارائه کردند.
معصومی با اشاره به حضور شرکت های فناور در نمایشگاه جانبی سمینار گفت: 
این نمایشگاه بهترین فضا برای ارائه نیاز های فناورانه شرکت ها و برقراری ارتباط 

میان صنایع و پژوهشگران پلیمری است.
 امروز سخنرانانی نیز از دانشــگاه های مختلف دنیا در این سمینار مقاله های
  خود را ارائه می کنند کــه از جمله آن ها می توان به پروفســور کلمنس هولزر
  از دانشــگاه مونتان لئوبن اتریش، نیره تائب نیا از دانشــگاه کارولینا ســوئد
  و علیرضــا فروزانــی از دانشــگاه یوهانــس گوتنبــرگ ماینــز آلمــان

 اشاره کرد.
 )ISPST ۲۰۲۲( پانزدهمین ســمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
توسط انجمن پلیمر ایران و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
سه شنبه 17 آبان در دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور متخصصان، استادان و 

دانشجویان آغاز شد و تا 1۹ آبان ادامه دارد.
سمینار های بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر به صورت دوساالنه و با هدف 
ارائه آخرین روند پیشــرفت مواد پلیمری و تســهیل ارتباط و تبادل اطالعات 
میان پژوهشگران و متخصصان در زمینه های مختلف علوم و مهندسی پلیمر 

برگزار می شود.
چهاردهمین دوره این سمینار آبان ســال ۹۹ در دانشگاه تربیت مدرس تهران 

برگزار شد.

سرپرست مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان:

هیچ گونه تجمعی در کارخانه ذوب آهن اصفهان برپا نشده است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

نقش بورس کاال در کنار رفتن قیمت گذاری دستوری

معاون اداره فنی و حرفه ای استان:

 ارتقای مهارت و اشتغال پایدار، رویکرد سازمان فنی و حرفه ای
در اصفهان است

رییس انجمن پلیمر ایران در سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در دانشگاه صنعتی مطرح کرد:

حرکت در مرزهای دانش، هدف اصلی برگزاری سمینارهای علمی 
پلیمر در کشور است

نشست خبری شهردار بهارستان در یک روز تقریبا  پریا پارسادوست
سرد پاییزی در اواسط آبان و با حضور خبرنگاران 
در دفتر آقای شهردار برگزار شد. بهارستان از مرکز اصلی شهر دور است؛ اما انصافا 
آرام و دوست داشــتنی اســت. می تواند به شــهری نمونه و زیبا در میان 
شهرســتان های اقماری ایران هم تبدیل بشــود. شــهردارش می گوید که 
برنامه های زیادی برای پیشرفت این شهر دارد که بخش هایی از این ایده ها و 
برنامه ها را در نشســت خبری مطرح کرد؛ از ساخت بیمارستان و آرامستان و 
ســینما گرفته تا تعریض خیابان و پیاده راه ســازی و حتی راه اندازی مرکز 

گردشگری در بهارستان.
 از ویژگی های جالب توجه آقای شهردار، صراحت کالم او بود که باعث می شد 
البه الی سخنانش، بدون واهمه، گالیه های خود از کم کاری برخی مسئوالن 
در قبال بهارستان و وعده های داده شده را بیان کند و البته اینکه خودش هم 
 ساکن بهارستان اســت )طبق گفته خودش( در عرق و عالقه به این منطقه 

بی دلیل نیست. 
توجه او به مســائل زیســت محیطی و حتی حیات وحش و حیوانات هم از 
دیگر مواردی بود که از میان گفته های »شــبانی« جلب توجه می کرد و قابل 

تحسین بود. 
از دیگر نکات خوب این نشست، این بود که شــهردار اجازه می داد در اثنای 
صحبت هایش، اگر برای خبرنگار ســوالی پیش آمد، همان لحظه بپرســد و 
سواالت را هم با حوصله پاسخ می داد. اکثر سواالت و دغدغه های خبرنگاران 
اصفهانی هم مربوط به بیمارستان و مترو بود. خبرنگاران بهارستان اما جزئی تر 
سوال می کردند. جلسه هم تقریبا سروقت تمام شد و بعد از صرف نهار، آقای 
شــهردار با احترام و ادب، از خبرنگاران حاضر در جلسه اجازه خواست تا برای 

شرکت در جلسه دیگری، اتاق را ترک کند.
 در ادامه گزیده ای از صحبت های »محمد شــبانی« شهردار بهارستان در این 

نشست خبری دوساعته را می خوانیم:
در مورد بیمارستان مراحل آن انجام و زمین آن مشخص شده است و در 
آینده ای نزدیک کلنگ زنی می شود؛ فکر می کنم تا 22 بهمن بهره برداری بشود 

و البته اسم آن هم مشخص شده و قرار است به نام آیت ا... ناصری باشد. 
در ارتباط با آرامستان باید کاربری زمین به تاسیسات شهری تغییر پیدا کند 
تا به زودی مراحل ساخت آن به اجرا برســد، البته مخالفت هایی هست اما 
امیدواریم برطرف شود. مثال یکی از این مخالفت ها این است که می گویند در 
حریم معادن الشتر اســت. با اینکه مکان را خود محیط زیست به ما معرفی 

کرده است!
در حــوزه گردشــگری درتــالش 
هســتیم تا تورهایــی را بــه محیط 
گردشــگری کوه هــای کاله قاضــی 
اســتارت بزنیم و این تورها با کمک 
محیط بانان پیش برود و برای محیط 
زیست هم یک درآمدزایی ایجاد کند. 

این کوه ها سرمایه ملی است.
 در اینکه به بحث گردشگری ورود کنیم 
به جمع بندی رسیده ایم؛ اما در تالش 
و تفکر هستیم که چگونه بدون صدمه 
زدن به محیط کوه های کاله قاضی این 

کار را به سرانجام برسانیم. 
خیابان ولی عصر برای بهارستانی ها به نوعی خاطره انگیز است. درنظر داریم 
تا در ادامه این خیابان ) از بر خیابان اردیبهشت( یک رینگ گردشگری ایجاد 

کنیم. در ضلع غربی، زمین باز بزرگی 
وجــود دارد کــه تبدیل بــه پارکینگ 
می شود. در حلقه ای که مدنظر داریم تا 
رینگ گردشگری بشود، سنگفرش و 

پیاده راه خواهد شد. 
تعریض خیابان الفت میانی از دیگر 
برنامه های ماست. این خیابان شب ها 
تقریبا قفل می شود. 4/60 به سواره رو 
اضافه خواهد شد که 5 میلیارد و 600 
میلیون تومان هم بودجه این کار است. 
تمام تالش مان بر این بوده است که 
با اقدامات خــود باعث خرســندی 

شهروندان بهارستان شویم.
طرح جامع شهرسازی در اسفند 13۹۹ مصوب شــد؛ اما این طرح دارای 

ایراداتی بود که در طول یک سال گذشته این ایرادات برطرف شده است. 

یکی از بزرگ ترین مشکالت بهارستان، حمل و نقل عمومی در این شهر بوده، 
دو دلیل اصلی این مشکل، کمبود ناوگان اتوبوسرانی و فرسودگی وسایل نقلیه 
موجود است و در همین راستا، با رایزنی های مختلف 30 دستگاه اتوبوس با 
بودجه ای به مبلغ هزار و 530 میلیارد ریال خریداری شده است که درآینده ای 

نزدیک وارد خطوط اتوبوسرانی شهر می شوند.
در زمینه ایجاد فضاهایی برای تفریح کم کاری هایی شــده است؛ در حوزه 
تفریحی تنها به دریاچه زیتون اکتفا شده، اما برنامه شهرداری ساخت یک گذر 
فرهنگی و گردشگری و پیاده راه در امتداد خیابان ولیعصر در تقاطع بلوار بهشت 

است که این طرح به زودی اجرا می شود.
با مساعدت هایی که شــهرداری انجام داده است، به زودی سه سینما به 
ظرفیت شهر اضافه می شود و محور میانی و زمین بائری که در وسط شهر قرار 
دارد، چهره زیبایی به شهر نمی دهد و با هماهنگی هایی که با شرکت عمران شده 
است بنا بر این شد که در حال حاضر دور این قسمت با پوشش گیاهی پوشانده 

شود تا جلوه مناسبی داشته باشد.
با توجه به اعتراض شهروندان نسبت به بافت فرسوده میدان ولیعصر )عج(، 
برای بازسازی ساختمان بانک مسکن که در مجاورت میدان قرار دارد، با این 
بانک به توافق رســیدیم که امیدوارم این کار تا یک ماه آینده آغاز شــود. به 

شخصه هروقت وارد این خیابان می شوم، یاد خرمشهر می افتم! 
مرحله آزادسازی حاشیه خیابان ولیعصر جنوبی در قسمت شرقی و تکمیل 
پیاده رو در مراحل پایانی آن است و برنامه شهرداری این است که سال آینده 

برای قسمت غربی این خیابان این طرح را عملیاتی کند.
مراحل تکمیل فاز دو و سه با همکاری سازمان عمران در حال اجراست و 

امید است که به زودی از آن ها بهره برداری شود.
به مزایده گذاشتن ورزشگاه شــهدای گمنام واقعا باعث تاسف است. اگر 

چنین مزایده ای انجام شده باشد خالف دستور صریح استاندار بوده است.
درتالش برای اداره کردن ارزان شهر هستیم؛ به عنوان مثال قرارداد شهرداری 
در مورد جمع آوری زباله در ســال گذشته و امســال تفاوت معناداری دارد و 
هزینه ها را کاهش دادیم، سال گذشته این قیمت دویست و هجده میلیارد 
ریال بوده، اما امسال با قراردادی که با شرکتی از خود شهرداری منعقد کردیم 

با وجود افزایش هزینه ها مبلغ قرارداد تقریبا ثابت مانده است.
سه هزار و پنجاه پروانه ساخت برای طرح نهضت ملی مسکن صادر شده 
است. زمین های الزم برای این طرح تخصیص یافته و امیدواریم این طرح به 

زودی عملیاتی شود.

شهردار بهارستان از ساخت بیمارستان، آرامستان، سینما و رینگ گردشگری در این شهر خبر داد؛
قول های بهاری آقای شهردار در فصل خزان
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