
رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: پایگاه کتاب شهروندی با بيش از 250 
عنوان كتاب برای نخستین بار در کتابخانه های شهر اصفهان راه اندازی شد.

بــه گــزارش اداره ارتباطــات معاونــت فرهنگــی شــهرداری اصفهــان، 
مرضیــه اربابان بــا اشــاره به رویــداد »کتــاب شــهر« اظهار داشــت: 
پایــگاه کتاب بــا موضــوع فرهنــگ شــهروندی بــه مناســبت روز قلم 
 و روز شــهرداری هــا، 14 تيرمــاه ســاعت 18 در كتابخانــه مركــزی

 راه اندازی شد.
وی افزود: این پایگاه با همکاری اداره توســعه فرهنگ شــهروندی و اداره 
امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان به منظور فراهم كردن فرصتی برای استفاده شهروندان از 
کتب حوزه فرهنگ شهروندی ايجاد شد.

وی بیان کرد: پایگاه ایجاد شده در کتابخانه های شهری، پایگاه شهروندی 
نام دارد که کتب حوزه شــهروندی مرتبط با رده های سنی کودک، نوجوان و 

بزرگسال را ارائه می دهد.
اربابــان تصريــح كــرد: در ایــن طــرح 250 جلد کتــاب شــهروندی در 
۳0 کتابخانــه شــهر در اختیــار عمــوم قــرار می گیــرد كــه شــهروندان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه کتابخانه هــا و جســت وجــوی کتاب های 
 موردنظــر خــود در ایــن زمینــه، گزینه هــای مــورد عالقــه و نيــاز خود

 را امانت بگیرند.

برای نخستین بار در كتابخانه های شهر صورت گرفت؛

راه اندازی پایگاه كتاب شهروندی با بیش از 250 عنوان كتاب

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند
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6

6

6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی 
)فشرده(

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1401/05/01 در 

سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی- امور برق منطقه 

دو – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ۳4122555 واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات ، اطالعات، شرح خدماِت 

این مناقصه با شماره تلفن ۳412254۳ دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 419۳4- 021، دفتر ثبت نام: 889697۳7-021 و 8519۳768 -021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 * مناقصــه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی 

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۳224115۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

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

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

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

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

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

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

احمد توال، دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان با بیان اینکه هنوز اتفاق خاصی در ارتباط با اجرای مسکن های نهضت ملی نیفتاده است، می گوید: جلساتی با مدیران استانی و 
شهرهای جدید برگزارشده و تفاهم نامه هایی هم به امضا رسیده؛ اما در عمل هنوز اتفاقی را شاهد نبوده ایم.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  

چهارشنبه  15  تیر  1401  
06  ذی الحجه   1443

06  جوالی  2022
 شماره 3570   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

8

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

 تنش آبی بی سابقه اصفهان را
 فراگرفته است

3

  وعده خانه دارشدن مردم در دولت سیزدهم به کجا رسیده است؟

خبر خاصی نیست!

نماینده مردم در مجلس:
شورای شهر برای احقاق 
 حقابه اصفهان از وزارت 

نیرو شکایت کند

شهردار:
اصفهان در زمینه هوشمندی 

 نسبت به سایر شهرها 
پیشگام است

 نایب رییس هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشور:

پاالیشگاه اصفهان، 50 
میلیون سهامدار دارد

5

3

7

7

مدیرعامل شرکت آبفای استان:
اصالح شبکه فاضالب 

اصفهان دست کم 2 سال 
زمان نیاز دارد

3

3

قیمت مسکن در اصفهان در روزهای میانی تیرماه؛

رهن و اجاره های افسانه ای!

دود دخانیات در چشم یک جامعه

 هشدارهای نگران کننده درباره کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر
 و افزایش مصرف دخانیات در میان خانم ها جدی گرفته می شود!

رییس خانه صمت ایران:

تامین اجتماعی، 
 هزینه های کارگران

 را تقبل نمی کند

به گفته کارشناس بهداشت هوا و کنترل 
دخانیات مرکز بهداشت استان اصفهان، به 
تجربه ثابت شــده، به ازای هــر 10 درصد 
افزایش مالیات سیگار، می توان شاهد 5 
درصد کاهش مصرف آن در نوجوان ها بود، 
به عبارت دیگــر اگر مالیات ســیگار را 100 
درصد افزایش می دادیم مصرف آن خود به 

خود به نصف کاهش پیدا می کرد.

یمنا
س: ا

عک

    رفت و آمدهای تاریخی دو باشگاه استقالل و سپاهان؛

  یک رابطه عاشقانه!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 14 تیر 1401
05 ذی الحجه   1443

05  جوالی  2022
 شماره 3569   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 عضو اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی:
 چراغ های قرمز بحران های زیست محیطی در اصفهان روشن شده است؛

فردا دیر است

هزینه صدور پروانه 
ساخت هتل در اصفهان 
نزدیک به صفر شده است

بیشترین غیبت در آزمون 
سراسری 1401 در اصفهان 

مربوط به گروه هنر بود

رشد 6۷ درصدی 
کمک های مردم اصفهان 
طی3 ماهه نخست امسال

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی:

سهم اصفهان از اقتصاد 
 دانش بنیان تنها 

3 درصد است

معاون استاندار اصفهان: 

صدای اذان باید 
در تمامی نقاط 
شهر شنیده شود

7
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3

3

5

3

5
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بخش خانگی در اصفهان خاموشی برق نخواهد داشت

شناسایی 14 کانون بحران فرسایش بادی در استان

میراث، مترو، دلواپسی و چندموضوع دیگر!

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان: 
ایستگاه متروی امام علی )ع( تا مسجد جامع فاصله ای ایمن دارد

آگهی مزایده عمومی

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان  م الف:1345705

اداره امور شعب بانک ملی اســتان اصفهان در نظر دارد کاالهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره  گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره  مزایده 1001001195000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت 1401/04/11 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/04/28

تاریخ بازدید: 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/27 ساعت 08:00 تا 12:00 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/04/28 ساعت 19 

زمان بازگشایی 1401/04/29 ساعت 10:00 زمان اعالم به برنده 1401/04/30 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 

)در صورت وجوه هزینه مربوط( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )و ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده و 

واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021       دفتر ثبت نام اصفهان 88969۷3۷ – 85193۷68 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش< ثبت نام / پروفایل مزایده گر < موجود است.

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی  یک مرحله ای

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان  م الف:1345701

1( موضوع مناقصه:

ups خرید باتری صنعتی با کاربرد در

2( محل تحویل شهر اصفهان انبار اداره امور شعب بانک ملی ، هزینه حمل تا محل تحویل بعهده تامین کننده می باشد 

3( شرایط پذیرش : مشخصات فنی پیوست در اسناد مناقصه

4( محل دریافت اسناد مناقصه : 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمی

5( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ 1401/04/09 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/04/16 ساعت 19:00 بعد از ظهر 

6( مهلت ارسال پاکت ها : 

تا تاریخ 1401/04/30 ساعت 19:00 

۷( زمان بازگشایی: 
ساعت 10 صبح یکشنبه 1401/05/02 

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمی www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2001001195000005

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذاری اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزی راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.

نوبت دوم

نوبت دوم

قابل توجه فعاالن اقتصادی
آخرین مهلت

 ارائه اظهار نامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل(
 و ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1401

15 تیـــــر ماه 
مرکز ارتباط مردمی 1526 پاسخگوی مودیان مالیاتی

م الف:1346480)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

»کینوا«؛ دورریز ندارد، آفت نمی زند، در تمام مناطق استان 
قابلیت کشت دارد و جایگزین محصوالت آب بر است؛

با ارزش و باصرفه؛ اما گمنام

آگهی مزایده  عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 - 2 – 163
فروش مخزن هوایی خارج از مدار در 
سطح مناطق مختلف استان اصفهان 

1.040.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00
روز شنبه به تاریخ 1401/4/25

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/4/26
  محل دريافت اسناد: سايت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

  WWW.abfaesfahan. ir
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 458 یا 462  (

 کادر فنی تیم سپاهان حداقل روی کاغذ دیدنی ترین 
ترکیب لیگ برتری را خواهد ساخت؛

6یک نیمکت جذاب

م
سنی

: ت
س

عک

7

نوبت دوم

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه 

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه 

4001412۳200109۳88۳000007

نیرو رسانی ، جابه 
جایی و رفع حریم 

تاسیسات، روشنایی، 
نصب ترانس، اصالح 
و بهینه سازی شبکه 

در محدوده امور 
برق منطقه دو

1401/04/151401/04/221401/05/011401/05/021/17۳/000/000
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 جنگ اوکراین، گسترش ناتو و تحریم روسیه؛ آیا پوتین از اردوغان ناامید شده و به ایران روی آورده است؟

وقتی ورق برمی گردد

هاآرتص:  زاوی بارل در روزنامه اسراییلی هاآرتص نوشت: لئونید اسلوتسکی، 
رییس کمیته امور بین الملل پارلمان روســیه، روز چهارشنبه با رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه حرف مهمی داشــت. اسلوتسکی که ریاست 
حزب راســتگرای لیبرال دموکرات را بر عهده دارد و چهار سال پیش در یک 
رسوایی آزار جنســی گرفتار شده بود، اولین کســی بود که به تصمیم ترکیه 
برای لغو وتوی خود در مورد پیوســتن فنالند و ســوئد به ناتو پاسخ داد.به 
گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: او در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »اگر جای ترکیه بودم، از تضمین هایی که در ازای وتو نکردن پیوستن 
فنالندی ها و ســوئدی ها به ناتو دریافت کردم، چندان متملق نمی شدم. او 
نگفت که منظورش از کلمه »تضمین« چیست، اما جو بایدن، رییس جمهور 
ایاالت متحده، که حدود یک ساعت در جریان نشست سران ناتو در مادرید 
با اردوغان دیدار کرد، گفته است که از فروش جنگنده های اف-۱۶ به ترکیه 
حمایت می کند. این تنها سودی نیست که ترکیه از پس گرفتن تهدید خود 
مبنی بر وتوی عضویت دو کشور به دســت آورد و اردوغان پاداش سیاسی 
خوبی به دست آورد، زیرا در مبارزه با کاخ سفید و اروپا، بار دیگر مهارت خود 
را در تحمیل اراده خود ثابت کرد.سوئد و فنالند اکنون احتماال ده ها فعال کرد 
را که اردوغان درخواست اســترداد آن ها را در ازای لغو وتو کرده بود، تحویل 
خواهند داد. برای تحقق این امر، هر دو کشور باید قوانین استرداد خود را به 
گونه ای تغییر دهند که وضعیت آن ها به عنوان پناهگاه امن برای پناهندگان 
سیاســی را از بین ببرد. احتماال این امر باعث رنجش افکار عمومی شده و 
حتی می تواند جرقه یک بحران سیاسی را ایجاد کند.به عبارت دیگر، اردوغان 
توانسته است کشور هایی را که به او در مورد حقوق بشر هجوم می آورند، وادار 
به انجام گامی کند که می تواند آن ها را به عنوان پرچم دار در این زمینه نابود کند. 
چهار ساعتی که اردوغان روز سه شنبه با رییس جمهور فنالند و نخست وزیر 
سوئد در مادرید سپری کرد، برای والدیمیر پوتین نیز نگران کننده بود. رییس 
جمهور روسیه ظاهرا فکر می کرد اردوغان در سنگر او در برابر گسترش ناتو 
باقی خواهد ماند، همانطور که آنکارا از پیوســتن به تحریم های کشور های 
غربی علیه روسیه خودداری کرده بود.سه هفته پیش، سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه در رأس یک هیئت بزرگ از ترکیه بازدید کرد. رسما، هدف 
بحث درباره گذرگاه دریای سیاه بود تا گندم اوکراینی بتواند به ترکیه و سپس 
به خاورمیانه و آفریقا برسد و کمبود جهانی گندم و خطر قحطی در آفریقا را 
کاهش دهد. چنین مسیری مستلزم یک اسکورت نظامی و نظارت برای 
جلوگیری از انتقال تسلیحات و همچنین ترتیبات پرداخت قابل قبول است. 
اما این معامله که سود اقتصادی و سیاسی را نیز به ترکیه می رساند، به این 
بستگی داشت که آنکارا به درخواست مسکو مبنی بر عدم حمله به سوریه 
برای گسترش منطقه امنیتی خود در اقلیم کردستان و پیشبرد هدف خود 
برای بیرون راندن مبارزان کرد سوری، تن دهد. اتفاقا این موضوعی است که 
در آن منافع روسیه، ایران و آمریکا همپوشانی دارند. واشنگتن به شدت با 
تهاجم ترکیه به اقلیم کردستان مخالف است، زیرا کرد ها را متحدان اصلی 
خود می داند.در حال حاضر اردوغان هم درخواست روسیه و هم فشار آمریکا 
را رد کرده و فقط به اعتراضات ایران گوش داده است. تهران نگران است که 
تهاجم ترکیه توانایی بشار اسد، رییس جمهور ســوریه را برای کنترل تمام 

کشورش تضعیف کند. با این حال، آنکارا موفق شد یک بیانیه از روسیه مبنی 
بر درک نگرانی های امنیتی ترکیه، به دست آورد. در این بیانیه اشاره شده که 
روسیه تهاجم محدود ترکیه به سوریه را می پذیرد.روسیه فکر می کرد که این 
حمایت محدود برای تمدید وتوی اردوغان در مورد ورود فنالند و ســوئد به 
ناتو کافی است. اما ترکیه مالحظات سنگین دیگری نیز دارد. تجدید روابط 
دیپلماتیک این کشور با عربستان ســعودی و وعده میلیارد ها دالر سرمایه 
گذاری از سوی ســعودی ها و امارات متحده عربی، نیاز به ۴۰ فروند اف ۱۶ 
آمریکایی و ۸۰ کیت برای ارتقای هواپیما های قدیمی خود و فرصتی برای 
ترمیم روابط با واشگتن از جمله این موارد بودند.عربستان سعودی و امارات، 
مانند ترکیه، تحریم هایی را علیه روســیه اعمال نکرده اند و الیگارش های 
روسی بازار های امالک و مســتغالت هر دو کشــور را در اختیار گرفته اند. 
ناامیدی تلخ مسکو از تصمیم ترکیه تنها نشانه تزلزل نفوذ روسیه بر خاورمیانه 
نیست. روسیه همچنین دارای مجموعه ای از منافع اقتصادی در عراق، به 
ویژه در منطقه خودمختار کردستان است. شرکت های نفتی روسی روس 
اویل، گازپروم و لوک اویل میلیارد ها دالر در توسعه میادین نفتی کردستان 
سرمایه گذاری کرده اند. عالوه بر این، آن ها تقریبا ۸۰ درصد از خط لوله بین 
اقلیم کردستان و ترکیه را تحت کنترل دارند و قول داده اند ۱.۸ میلیارد دالر 
دیگر برای توسعه آن سرمایه گذاری کنند تا بتواند روزانه یک میلیون بشکه 
نفت را انتقال دهد.عالوه بر این، این شرکت ها امتیاز پنج میدان نفتی بزرگ 

در جنوب عراق را از دولت عراق گرفته و در آنجا سرمایه گذاری کردند. همه این 
سرمایه گذاری ها به روسیه اهرم فشاری بر سیاست عراق می دهد، موضوعی 

که در مورد آن با تهران هماهنگ شده است. 

مسیر سریع به تهران
اکنون شرکت های روســی باید تصمیم بگیرند که چگونه ادامه دهند و آیا 
حتی باید دارایی های خود را در منطقه کردستان حفظ کنند یا خیر. روسیه 
همچنین مجبور است برای دور زدن تحریم های بین المللی بیش از پیش 
به ایران تکیه کند. الوروف، بین سفر های مکرر به خاورمیانه، هفته گذشته 
از تهران بازدید کرد تا یک سیستم همکاری اقتصادی ایجاد کند تا کاال های 

ایرانی را به روسیه و کاال های روسی را از طریق ایران به هند وارد کند.
روســیه همچنین مجموعه ای از لوازم الکترونیکی را از ایــران وارد کرده 
است، از جمله لوازم خانگی، رایانه ها و تلفن های همراه ساخت آمریکا که 
ظاهرا از طریق کشور های حاشیه خلیج فارس به ایران می رسند. بر اساس 
گزارش های خبری ایران، تجار روسی از همتایان ایرانی خود یاد می گیرند 
که چگونه تحریم ها را دور بزنند و از روش های پرداخت غیربانکی استفاده 
کنند.تجارت بین روســیه و ایران در حال حاضر بالغ بــر ۵ میلیارد دالر در 
سال است، اما این کشور ها قرارداد های بلندمدتی امضا کرده اند که شامل 

تعهدات روسیه برای میلیارد ها دالر سرمایه گذاری در ایران است. 

اخبار
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احمدی نژاد ، ملک 500 میلیارد تومانی را تخلیه نمی کند
مشاور رسانه ای ســابق رییســی دولت نهم و دهم نوشــت : آقای احمدی نژاد ملک ۱۸۰۰متری بنیاد 
مستضعفان در ولنجک را تخلیه نمی کند.عبدالرضا داوری ، مشاور رسانه ای سابق احمدی نژاد نوشت : 
پرویز فتاح : آقای خاتمی ملک بنیاد مستضعفان که در اختیار بنیاد باران بود را به موقع تخلیه کرد، اما آقای 
احمدی نژاد ملک ۱۸۰۰متری بنیاد در ولنجک را تخلیه نمی کند.دوسال از این مصاحبه فتاح گذشت و 

هنوز احمدی نژاد ملک ۵۰۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان را در تصرف دارد. #مردی از جنس مردم
 

پایان تیرماه ، مهلت سازمان ها و ادارات

 استاندار فارس: اگر نمی توانید حجاب را رعایت کنید ،
 مرخصی بدون حقوق بگیرید

ایسنا نوشت: استاندار فارس از مدیران خواست در به کارگیری نیروهای جوان و گام دومی انقالب جدیت 
و شجاعت به خرج داده و منتظر مرکز نمانند و تاکید کرد که مســئوالن برای تضمین آینده کشور باید به 
جانشین پروری و کادر سازی بپردازند.محمدهادی ایمانیه در جلسه شورای اداری استان فارس تا پایان 
تیرماه برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشــش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داد و گفت: 
کسانی که نمی توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به 
قوانین احترام بگذارند.ایمانیه تاکید کرد: در بحث قوانین دینــی برخوردهای غیرعقالنی و غیرمنطقی 
نداریم و هرچه در دین خدا گفته شده از سر دلسوزی برای مردم است و اگر تذکری هم داده می شود برای 
جلوگیری از تباهی هاســت.وی از مدیرکل امور اجتماعی خواست تا با همراهی شورای فرهنگ عمومی 

استان، نهضت روخوانی قرآن را در ادارات استان اجرایی کند.
 

سطح مقامات در مذاکرات پایین است
روزنامه شرق در یادداشتی که به راه حل های برجام اشاره دارد، نوشت:گام اول در خروج از وضعیت کنونی، 
تفاهم داخلی در ضرورت خروج از بن بست کنونی و احیای برجام است. باید بپذیریم که بن بست مذاکرات 
احیای برجام به نحو محسوسی به زیان ایران است. موضوعی که ظاهرا نظر مسئوالن کشور نیز بر آن است 
و براساس اطالعات مورد وثوق تصمیم نظام بر »توافق« است.مشکل در »تصدی مسئولیت« در سطحی 
اســت که بتواند بر مخالفت ها غلبه کرده و در هماهنگی با رهبری هرچه سریع تر مذاکرات را به ایستگاه 
پایانی برساند. پیشنهاد مشخص ، حضور فعال جناب رییسی با استفاده از جایگاه حقوقی به عنوان رییس 
شورای عالی امنیت ملی و به دست گرفتن فرمان مذاکرات هسته ای است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، 
عناصر داخلی و خارجی مخالف برجام، صحنه گردان مذاکرات و ازدست رفتن فرصت های تکرارنشدنی، 

خسارت به کشور و درآمدهای نجومی برای کاسبان تحریم خواهند بود.
 

شهردار اسبق تهران:

به آیت ا... یزدی گفتم همین که روی میز شما گلدان هست 
یعنی کار من در شهرداری تاثیر داشته است

غالمحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در بخشی از گفت و گو با روزنامه »اعتماد« گفت: خدا بیامرزد، 
آقای محمد یزدی رییس قوه قضاییه در دهه 7۰ را .اوایل که سکان هدایت شهرداری تهران را به دست گرفته 
بودم، برخی افراد و جریانات مخالف مدام غر می زدند و انتقاد می کردند که این چه شــهرداری است که 
مدام گل می کارد و فرهنگسرا برپا می کند و ...خاطرم هست یک روز در دفتر ایشان که انتقادات بسیاری 
از شهرداری مطرح می کردند، حضور داشتم.دیدم که روی میز ایشان در صبح اول وقت، یک گلدان بزرگ 
شاخه گل رز و یاس و...چیده اند.به شوخی گفتم اگر تاثیر کار ما این باشد که جلوی میز شما چنین گلدان 

زیبایی حضور داشته باشد، کافی است.

همدلی کیهان با دولت طالبان:

اوضاع شیعیان در دوره طالبان خوب شده است
کیهان نوشت:حکومت طالبان با در نظر گرفتن حقوق اقوام دیگر می تواند به تشکیل دولتی قوی دست  یابد و کامال واضح است که امکان تشکیل دولت قوی قومی در کشور 
چندقومی وجود ندارد.افغانستان دشمنان زیادی دارد، آمریکا با وجود فرار از این کشور، از توطئه دست برنداشته است. در محیط منطقه ای هم رژیم صهیونیستی و بعضی 
دولت های دیگر مخالف شکل گیری افغانستان قوی هستند و مسلما از ابزارهای خود برای ممانعت از شکل گیری چنین حکومتی استفاده می  کنند. در این جا برای مقابله 
با چنین دشمن هایی فرمولی کارسازتر از تشکیل دولت فراگیر ملی و اسالمی وجود ندارد.ایران در طول یک سال گذشته، برای استقرار صلح و ثبات در این کشور تالش زیادی 
صورت داد. این تالش ها به خصوص از زمان انتخاب نماینده ویژه رییس جمهور -آقای کاظمی قمی -تمرکز بیشتری پیدا کرده است. کما اینکه در این یک سال رفت و آمدهای 
زیادی بین دو دولت صورت گرفته و در عمل هم ثمراتی را در پی داشته است. از نظر همکاری های فی مابین در حوزه های امنیتی و اقتصادی شاهد پیشرفت های خوبی بوده ایم 
و وضع امنیتی مردم افغانستان از جمله وضع امنیتی شیعیان بهبود قابل مالحظه ای داشته است؛ هر چند هنوز مشکالت وجود دارند و همکاری های بیشتر دو طرف را طلب 
می  کند. ما البته بحث شیعه و سنی نداریم؛ برادران اهل سنت در این کشور همواره مورد حمایت جمهوری اسالمی بوده اند. در مورد اجرای تعهدات مرتبط با ایران مثل حقابه 

هیرمند، اگرچه به نتیجه مطلوب نرسیده اما پیشرفت های قابل توجهی روی داده است.

وز عکس ر

حجاب جالب سفیر 
جدید سوئیس در 
دیدار با »رییسی«

سید ابراهیم رییســی، رییس 
جمهــوری اســتوارنامه نادین 
اولیویــری لوزانو، ســفیر جدید 

سوئیس را دریافت کرد.

اوکراین هزینه بازسازی ناشی از جنگ را 750 میلیارد دالر 
برآورد کرد

نخست وزیر اوکراین در نشستی در سوئیس به هزینه کالن بازســازی کشورش اشاره کرد و گفت باید از 
دارایی های توقیف شده روسیه در بازسازی اوکراین استفاده شــود. نخست وزیر اوکراین از هزینه چند 
صد میلیارد دالری برای بازسازی این کشور درگیر نبرد با روسیه خبر داد. به گزارش منابع خبری، »دنیس 
شمیحال« نخست وزیر اوکراین  که در »نشست بازسازی اوکراین« در سوئیس سخنرانی می کرد گفت 
انتظار می رود روند بازســازی اوکراین 7۵۰ میلیارد دالر هزینه داشته باشد.وی تاکید کرد که دارایی های 
توقیف شده از روســیه و تاجران نزدیک به رییس جمهور روسیه باید برای بازیابی اوکراین ویران شده از 

جنگ استفاده شود.
 

عربستان بیش از 5 میلیارد دالر برای مقابله با تورم اختصاص داد
پادشاه عربستان در یک حکم حکومتی، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال سعودی )معادل ۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون 
دالر( برای مقابله با پیامدهای ناشی از افزایش جهانی قیمت ها اختصاص داد.به گزارش خبرگزاری رسمی 
عربستان واس، این بسته حمایت مالی همچنین شامل اختصاص ۱۰.۴ میلیارد ریال سعودی )معادل 
۲.۸ میلیارد دالر آمریکا( به عنوان کمک های مالی نقدی به مســتمری  بگیران تامین اجتماعی، برنامه 
حساب شهروند و طرح حمایت از دامداران خرد، می شود.بر اساس این گزارش، مبلغ باقی مانده این طرح 
حمایتی به ذخایر راهبردی کاالهای اساسی و اطمینان از فراهم بودن عرضه این کاالها اختصاص می یابد. 
این کمک مالی در راســتای حمایت  از خانوارهای نیازمند عربستانی در برابر پیامدهای ناشی از افزایش 

جهانی قیمت ها اختصاص یافته است.
 

تکرار ادعای »جانسون«درباره ادامه جنگ اوکراین
نخســت وزیر انگلیس ادعاها درباره تبعات شکست اوکراین در جنگ با روســیه را تکرار کرد و گفت که 
اگر والدیمیر پوتین در اوکراین متوقف نشــود، اهداف جدیدی برای حمالت تالفی جویانه خود خواهد 
یافت.»بوریس جانسون« با ایراد سخنانی در مجلس عوام گزارشی را از حضور خود در اجالس گروه هفت، 
ناتو و کشورهای مشــترک المنافع برای قانون گذاران ارائه داد.وی مدعی شد: نخستین اصل یک جهان 
صلح آمیز این است که نمی توان به کشورهای بزرگ و قدرتمند اجازه داد همسایگان خود را تجزیه کنند. اگر 
این اجازه داده می شد، هیچ کشوری در هیچ کجا امن نبود.نخست وزیر انگلیس بر همین اساس نتیجه 
گرفت: هدف ما باید این باشد که دوستان اوکراینی مان پیروز شوند. آن ها باید این قدرت را داشته باشند 
که این جنگ را با شرایطی که ولودیمیر زلنسکی توصیف کرده است، به پایان برساند. وی ادامه داد: اکنون 
زمان افزایش کمک به اوکراین فرا رســیده ؛ زیرا حمله پوتین به دونباس در حال کاهش است و ارتش 
روسیه متحمل تلفات سنگینی شده است. این درحالیست که موفقیت اوکراین در بیرون راندن روس ها 

از جزیره مار نشان داد که حفظ قلمرو تصرف شده تا چه اندازه دشوار است.
 

روسیه: شورش، راه حل مشکالت ازبکستان نیست
وزارت خارجه روســیه با حمایت از دولت ازبکستان در مقابل شــورش های اخیر در منطقه خودمختار 
قره قالپاق اعالم کرد: مشکالت از روش های قانونی و نه شورش قابل حل است .به گزارش خبرگزاری تاس، 
وزارت خارجه روســیه در بیانیه ای که در واکنش به ناآرامی ها در ازبکستان منتشر کرد، نوشت: مسکو از 
اقدامات تاشکند برای عادی کردن شرایط در ازبکستان استقبال می کند.بیانیه وزارت خارجه روسیه تصریح 
کرد: مسکو تحوالت ازبکستان به عنوان یک کشور دوست و تالش مقامات آن برای اصالح قوانین را با دقت 
رصد می کند.زارت خارجه روسیه، شورش خشونت بار اخیر در منطقه نوکوس را که به زخمی شدن تعدادی 
از افراد پلیس منجر شد، اقدامی قانون شکنانه عنوان کرد و افزود: روسیه بر حل مشکالت از روش های 

قانونی و نه شورش تاکید دارد.

چهره روز

الفرات نیوز:

 از سرگیری روابط تهران-
ریاض در بغداد اعالن می شود

یک منبع مطلع اعالم کرد که از سرگیری روابط 

دیپلماتیک ایــران و عربســتان در بغداد و با 

حضور مسئوالن دو کشور و همچنین نخست 

وزیر و وزیر خارجه عراق اعالن خواهد شد.به 

گزارش الفرات نیوز، یک منبع آگاه اعالم کرد 

که از ســرگیری روابط ایران و عربستان قرار 

است در بغداد و با حضور مسئولین دو کشور و 

همچنین مشارکت مصطفی الکاظمی، نخست 

وزیر عراق و فواد حسین، وزیر خارجه این کشور 

اعالن شود.این منبع تاکید کرد: مباحثاتی که 

مصطفی الکاظمی در سفر اخیرش به جده و 

تهران انجام داد منجر به حل بســیار از پرونده 

های مورد اختالف شــد و این امر می تواند به 

کاهش تنش های موجود در منطقه کمک کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سفر مسئوالن 

سعودی به بغداد قبل از نشست سران در جده 

انجام خواهد شــد، گفت که ایــن امر نیازمند 

هماهنگی و تدارکات میان سه کشور است.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز یک منبع 

دیپلماتیــک در ریاض اعالم کرد که قرار اســت 

مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به شهر 

جده عربستان برود و با محمد بن سلمان، ولیعهد 

ســعودی و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار 

کند.این منبع در گفت وگو بــا خبرگزاری آلمان 

گفت: الکاظمی نتایج سفر اخیر خود به ایران و 

موضع ایران نسبت به مذاکرات با عربستان که 

مقدمه ای برای باال بردن سطح این مذاکرات و 

حل اختالفات میان دو کشور و در نهایت بازگشت 

کامل روابط دیپلماتیک میان دو کشــور است 

را با مقامات ســعودی در میان خواهد گذاشت.

این منبع که خواســتار عدم فاش شدن نامش 

شده است در ادامه تاکید کرد که پاسخ تهران به 

مطالبات عربستان و در رأس آن ها پایان دادن 

به آن چه دخالت در امور داخلی کشورهای عربی 

و همچنین پایــان دادن به تشــکیل نیروهای 

نیابتی در این کشورها که ثبات و امنیت منطقه را 

تهدید می کند، عنوان شده است.

بین الملل

 سفر اشتباه و بیهوده بایدن به کشور های عربی؛ 

احیای برجام هوشمندانه تر از سفر به خلیج فارس است
فرارو:  »اما اشفورد« از اعضای ارشد مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت 
در اندیشکده »شورای آتالنتیک« است. به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، 
پس از چندین ماه گمانه زنی، کاخ ســفید تایید کرد که سفر »جو بایدن« 
رییس جمهور آمریکا به خاورمیانه در ماه آینده شامل توقف در عربستان 
سعودی نیز می شود. بایدن در آنجا با »محمد بن سلمان« دیدار خواهد کرد 
و به انزوای دیپلماتیک ولیعهد عربستان سعودی که به دلیل دست داشتن 
در قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار ســعودی ایجاد شده بود پایان 
خواهد داد. این تصمیم ارائه یک چهره حیرت انگیز از ســوی بایدن است 
که در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری خود متعهد شد که عربستان 
سعودی را به یک کشور »یاغی« تبدیل کند.این تنها تغییر آشکار در رویکرد 
دولت بایدن در قبال خلیج فارس نیست. گزارش های گسترده ای حاکی 
از آن است که آمریکا در آستانه امضای یک پیمان امنیتی اساسی جدید 
با امارات متحده عربی اســت. شایعه شده اســت که این قرارداد شامل 
همکاری های اقتصادی و امنیتی منطقه ای و همچنین تضمین ظرفیت 
بالقوه همکاری های امنیتی ملموس آمریکا با ابوظبی می شود. همه این 
موارد با موجی از ستایش در واشنگتن مواجه شده اند. بسیاری از کسانی 
که معموال اســتدالل می کردند که سیاست واقع گرایانه غیراخالقی است 
به طور ناگهانی مزایای رئالیســم )واقع گرایی( را در رابطه با روابط ایاالت 
متحده و عربستان کشف کرده اند! »ریچارد هاس« رییس شورای روابط 
خارجی اشاره کرد که »رویکرد ارزش محور به عربستان سعودی غیرقابل 
دوام اســت«. »اندرو اگزوم« یک مقام دفاعی در دولت »باراک اوباما«، 
رییس جمهور آمریکا را به خاطر »قربانی کردن ارزش های امروزش به نفع 
چیزی که در دو دهه گذشته شاهد آن نبوده ایم مورد تمجید قرارداد: واقع 
گرایی«.با این وجود، با بررسی دقیق تر این تصور که محور پیشنهادی بایدن 
به خلیج فارس یک پیروزی واقع گرایانه است به سرعت از بین می رود.

البته عربستان ســعودی به لطف تولید نفت جایگاه منحصر به فردی در 
اقتصاد جهانی دارد و آمریکا نمی تواند و نباید تمام روابط خود را با ریاض 
قطع کند. تاکنون دولت بایدن با حفظ روابط دیپلماتیک فعال و در عین حال 
انتقاد علنی از »محمد بن سلمان« خط مشی دقیقی را اتخاذ کرده است.

با تغییر اساسی سیاست ها تنها مشکل آن نخواهد بود که دولت بایدن از 
محمد بن سلمان و نقض حقوق بشر توسط او استقبال می کند هرچند این 
نیز خود مقوله ای وحشتناک است. مشکل بزرگ تر آن است که این موضوع 
برای حمایت از منافع ایاالت متحده کمک چندانی نمی کند در حالی که به 
طور بالقوه واشنگتن را به تعهدات جدید در منطقه ملزم می سازد.بارزترین 
مزیت، ظرفیت سعودی ها برای پمپاژ نفت بیشتر به بازار های جهانی است 
که به کاهش بحران اقتصادی و قیمت باالی گاز که پس از حمله روسیه 

به اوکراین رخ داده کمک می کند. دولت هم چنین پیشنهاد کرده که سفر 
بایدن توافق ابراهیم را بیشتر تقویت کند و شاید به عادی سازی روابط بین 
عربستان سعودی و اسراییل منجر شود و تضمین کند که کشور های منطقه 
جبهه موثرتری علیه ایران تشکیل دهند.با این وجود، هر دو تغییر پیش تر 
بدون دخالت ایاالت متحده در حال انجام بودند. جدیدترین افزایش تولید 
که سازمان کشور های صادرکننده نفت در ۲ ژوئن با آن موافقت کرد صرفا 
برنامه های موجود را تسریع بخشید و پیش بینی می شود که تنها حدود ۲۰۰ 
هزار بشکه در روز به بازار اضافه کند )در فوریه سال جاری عربستان به تنهایی 
تقریبا ۱۲ میلیون بشکه در روز نفت عرضه کرده بود(. بسیاری از تحلیلگران 
در مورد امکان افزایش عمده تولید نفت بیشتر تردید دارند. اوپک در حال 
حاضر به اهداف تولید خود در سال ۲۰۲۲ میالدی دست یافته است.در مورد 
همکاری بین اسراییل و کشور های خلیج فارس، این همکاری طی سالیان 
اخیر تا حدی به دلیل عقب نشینی آمریکا از منطقه بهبود یافته است و نه 
بالعکس. با توجه به فروپاشی دولت ائتالفی اسراییل اکنون زمان مناسبی 
برای اتخاذ سیاست بلندمدت با اسراییلی ها نیست. هزینه های بالقوه تغییر 
رویکرد بایدن در منطقه زیاد است.ایاالت متحده تعهدات خود را در قبال 
کشور های خاورمیانه به شکل ملموس تری تمدید خواهد کرد و این موضوع 
خطر درهم تنیدگی و کشیده شدن به یک جنگ منطقه ای آینده را به همراه 
خواهد داشت. در زمانی که آمریکا با افزایش تقاضا برای منابع خود در اروپا 
و آسیا مواجه است تصمیم برای بستن دستان رهبران آینده ایاالت متحده 

به این طریق صراحتا عملی گیج کننده است. این اقدام از نظر سیاسی نیز 
برای بایدن خطرناک خواهد بود. حل بن بست بر سر بازگشت دوباره آمریکا 
به توافق هسته ای ایران که منجر به لغو تحریم ها علیه دولت تهران می شود، 
می تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت را وارد بازار های جهانی کند با این 
چشم انداز  که تولید نفت ایران افزایش می یابد.مانع اصلی احیای توافق 
هسته ای، خودداری بایدن از حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
فهرست سازمان های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه است. انجام 
این کار در کنگره نامطلوب قلمداد خواهد شــد. با این وجود، این کار تاثیر 
عملی اندکی بر فعالیت های سپاه خواهد داشت.احیای توافق هسته ای 
مزایایی را برای سیاست خارجی نیز به همراه خواهد داشت. مهم تر از همه، 
جلوگیری از یک جنگ احتمالی بین ایران و شرکای خاورمیانه ای آمریکا 
و یک مسابقه احتمالی تسلیحات هسته ای منطقه ای را به دنبال خواهد 
داشت. در نهایت، سیاست افزایش حمایت ایاالت متحده از کشور های 
خلیج فارس یک سیاســت واقع گرایانه کمتر زیرکانه و بیشتر یک قمار 
ناامیدانه برای بهبود قیمت نفت اســت.نادیده گرفتن نقض حقوق بشر 
از برخی جهات کمترین مشکل این رویکرد تازه است. این رویکرد از نظر 
سیاســی خطرناک است و خطر کشــاندن ایاالت متحده به جنگ های 
خاورمیانه را در پی دارد. بایدن هنــوز هم می تواند برخی از جایگزین های 
مناســب به منظور کاهش قیمت بنزین را بپذیــرد. در آن صورت مصرف 

کنندگان و رهبران آینده ایاالت متحده از او قدردانی خواهند کرد.

اخبار
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تالش دوباره آمریکا برای سلب مسئولیت از خود در مذاکرات 
رفع تحریم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آســتانه آغاز مذاکرات رفع تحریم ها در قطر بار دیگر تالش کرده 
که مسئولیت را از واشنگتن ســلب کرده و سرنوشــت گفت وگوها را به تصمیم گیری ایران گره بزند.

سخنگوی وزارت خارجه به المانیتور گفت: »این هفته مذاکراتی غیرمستقیم در دوحه برگزار خواهد 
شــد. این را هم می توانیم تایید کنیم که نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران با وزیر خارجه قطر دیدار 

خواهد کرد.« 
وی اضافه کرد: »ما آماده ایم به ســرعت توافقی را که در وین برای بازگشت دوجانبه به اجرای کامل 
برجام بر سر آن مذاکره کرده به سرانجام رسانده و اجرا کنیم. اما برای این هدف، الزم است که ایران 

تصمیم بگیرد مطالبات اضافی اش را که فراتر از برجام هستند کنار بگذارد.«
 

دو مقام آمریکایی:

 انتظارات بسیار کمی از مذاکرات دوحه وجود دارد
»رابرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام راهی 
دوحه، پایتخت قطر شــد.مقام آمریکایی به پولیتیکو گفت: »انتظارات بسیار کمی« از این مذاکرات 
وجود دارد. دو مقام ارشد آمریکایی نیز گفتند که مذاکرات در قطر احتماال بیش از دو یا سه روز به طول 
نخواهد انجامید.»رابرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات 
غیرمستقیم رفع تحریم ها علیه ایران راهی دوحه، پایتخت قطر شد. نشریه پولیتیکو نوشت اگر چه 
احتمال دســتیابی به موفقیت کم بوده، اما این اولین مذاکرات طی چند ماه اخیر به شــمار می آید.

تاکنون اغلب مذاکرات میان ایران و غرب در وین، پایتخت اتریش برگزار شده ؛ اما این مذاکرات از 
ماه مارس )اسفند( متوقف شده است. 

 
مشاور کاخ سفید:

  یک توافق روی میز است؛ بستگی به ایران دارد که بخواهد
 آن را بپذیرد یا نه

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: یک توافق بر روی میز، پیش روی ایران است و 
بســتگی به ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه.مشاور امنیت ملی کاخ سفید که رییس جمهوری 
آمریکا را در سفر به اروپا برای شرکت در نشست ســران گروه هفت و نیز ناتو همراهی می کند درباره 
مذاکرات احیای برجام گفت: فکر می کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع ایاالت متحده 

و شرکای مان است. 
یک توافق بر روی میز، پیش روی ایران است و بســتگی به ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه. 
جیک ســالیوان،  گفت: در ارتباط با ایران، مدت زمانی طوالنی است که دیدگاه ایاالت متحده صریح 
بوده و آن این است که از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای اطمینان حاصل شود و فکر می کنیم 
یک توافق دیپلماتیک بهترین راه آن است. فکر می کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع 

ایاالت متحده و شرکای مان است.
 

موضع چین درباره مذاکرات رفع تحریم ها در قطر
سفیر ایران در پکن گفت: در مذاکراتی که با مقامات  چین داشــتم حضور  ایران  در مذاکرات  دوحه  را 
حاکی از حسن نیت کشورمان برای رسیدن به یک توافق پایدار اعالم و از حق مشروع ایران برای انتفاع 
از امتیازات اقتصادی برجام دفاع کردند.      محمد کشــاورززاده افزود: پس از خروج آمریکا تعدادی از 

شرکت های چینی به دلیل روابط اقتصادی با ایران تحریم شدند.

رای الیوم:

 طرح جدید اسراییل علیه ایران، دچار شکست زودهنگام شد
روزنامه الکترونیکی رای الیوم گزارش داد که طرح جدید صهیونیســت ها برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران به جای گروه های مقاومت، خیلی سریع 
شکست خورده است.نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم موقت صهیونیســتی خرداد ماه گذشته مدعی شــد که این رژیم در حال اجرای دکترین موسوم به »سر 
اختاپوس« علیه جمهوری اسالمی ایران است؛ به این معنی که به ادعای بنت، »ما دیگر با شاخک ها یعنی گروه های نیابتی ایران بازی نمی کنیم. ما با حرکت به 
سمت سر ]اختاپوس[، معادالت جدیدی را رقم زده ایم«.روزنامه الکترونیکی رای الیوم با انتشار یادداشتی به این ادعای صهیونیست ها پرداخت و نوشت، دولت 
صهیونیستی طی روزهای گذشته با طرح اصطالح جدید سر اختاپوس، قصد داشت حمالت خود را بر روی ایران متمرکز کند و از نظر داخلی و خارجی با تهران وارد 
جنگ شود و نه فقط با گروه هایی مانند حزب ا...، حماس، جهاد اسالمی، الحشد الشعبی یا انصارا... .به گزارش این روزنامه، تحوالت نظامی و اطالعاتی اخیر 
نشان داد که استفاده از اصطالحات توسط صهیونیست ها، یک چیز است و آنچه واقعا رخ می دهد، یک چیز دیگر. بنابراین رژیم صهیونیستی تا کنون نه موفق 

شده است که ایران را هدف قرار دهد نه به گروه های مقاومت ضربه ای وارد کند.

وز عکس ر

 امیرعبداللهیان
 با »اردوغان« 

دیدار کرد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران در جریــان ســفرش 
بــه ترکیه بــا »رجــب طیب 
اردوغــان« رییس جمهور این 

کشور دیدار و گفت وگو کرد.

کمک های نظامی جدید فرانسه به اوکراین
فرانسه وعده داد برای مقابله با روسیه کمک های نظامی جدید به اوکراین اعزام کند.سباستین لوکورنو، 
وزیر دفاع فرانسه در گفت وگو با لوپاریزین گفت: نیرو های نظامی اوکراین برای حضور در مناطق زیر آتش 
دشمن به خودرو های زرهی نیاز دارند. بنابراین فرانسه تعداد قابل توجهی از این خودرو های زرهی را برای 
نقل و انتقال نظامیان اوکراینی ارسال خواهد کرد.وزیر دفاع فرانسه افزود: پاریس شش سامانه توپخانه ای 
دیگر نیز به اوکراین ارســال می کند.در همین حال، امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه ادامه حمالت 
روسیه به اوکراین را »وحشت مطلق« خواند و از مردم روسیه خواست »حقیقت« پیش روی خود را ببینند.

 

 ادعای آمریکا درباره ترور یکی از سران وابسته به القاعده
 در سوریه

ارتش آمریکا اعالم کرد که حمله ای را در استان ادلب واقع در سوریه انجام داده و در آن یکی از سران ارشد 
یک گروه شبه نظامی وابسته به سازمان تروریستی »القاعده« را هدف قرار داده است.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، واشنگتن مدعی شد که این حمالت »ابوحمزه الیمنی« یکی از سران گروه تروریستی »حراس 
الدین« را در حالی که به تنهایی با موتورسیکلت در حال حرکت بود، از پای درآورده است.این سازمان افزود 
که بررسی اولیه تلفات غیرنظامیان را نشان نداده است.در بیانیه سازمان تروریستی سنتکام آمده است: 
»ما حمله ای را در ادلب سوریه انجام دادیم که یکی از سران برجسته سازمان حراس الدین را که با القاعده 
بیعت کرده بود، هدف قرار دادیم. ابوحمزه الیمنی تنها با موتور در حال حرکت بود که مورد هدف قرار گرفت. 
کشتن این فرد، توانایی القاعده برای انجام حمالت علیه مردم بی گناه در سراسر جهان را مختل می کند«.

 

 پیشنهاد میانجی گری امارات برای تبادل زندانیان
 روسیه و اوکراین

امارات به روسیه پیشنهاد داده است که برای میانجی گری در تبادل زندانیان با اوکراین آماده است. 
خبرگزاری »ریانووستی« گزارش داد که مقامات بلندپایه امارات به مسکو پیشنهاد داده اند که ابوظبی 
حاضر است در خصوص مسئله تبادل زندانیان با اوکراین وساطت کند. ریانووستی به نقل از منابع 
امنیتی روســیه اعالم کرد که مســئوالن عالی رتبه امارات با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اوکراین، 
به طرف روس پیشــنهاد کمک به تبادل زندانیان داده اند.امارات متحده عربی مانند برخی دیگر از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از آغاز بحران اوکراین نسبت به این پرونده موضع بی طرف 
گرفته و خواستار حل سیاسی این بحران شد، این در حالی است که برخی انتظار داشتند در مناقشه 
اوکراین و روسیه، کشورهای عربی متحد آمریکا در صف این کشور قرار بگیرند.کارشناسان معتقدند 
که مهم ترین علت این موضع گیری بی سابقه اعراب آن است که در سایه رویدادهای اخیر در سطح 
جهانی و منطقه ای، آمریکا با سیاست هایی که در قبال پرونده های مختلف اتخاذ کرده، یک واقعیت 

را به اثبات رسانده و آن این است که »آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست«.
 

معاون شورای امنیت ملی روسیه: 

به اوکراینی های نازی رحم نمی کنیم
معاون شورای امنیت ملی روســیه ضمن محتمل دانســتن وقوع جنگ با ناتو در صورت تجاوز به 
شــبه جزیره کریمه، گفت نیروهای روس در حال مبارزه با نازی های اوکراینی هستند نه مردم این 
کشــور.»دیمیتری مدودف« معاون شــورای امنیت ملی فدراسیون روســیه گفت هر حمله ای به 
شبه جزیره کریمه، اعالن جنگ علیه مسکو است.مدودف در مصاحبه با روزنامه روسی »آرگومنتس اَند 
فکتس« ضمن محتمل دانستن وقوع جنگ تمام عیار بین روسیه و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو(، هرگونه تالش اوکراین برای تجاوز به کریمه را به معنای اعالن جنگ علیه روسیه توصیف کرد.

چهره روز

 »پوتین« با »رییسی«
 دیدار می کند؛

وعده دیدار؛ ترکمنستان
رییس جمهور روســیه قرار است که هفته 
آینده در ترکمنستان با رییس جمهور ایران 

دیدار و گفت وگو کند.
کاخ کرملین روسیه خبر داد که »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهور روســیه چهارشنبه 
آینده در جریان نشست سران کشورهای 
حاشــیه دریای خزر با »ابراهیم رییسی« 
رییس جمهــور ایران دیــدار خواهد کرد.

کرملین همچنیــن اعالم کرد کــه در این 
نشست، پوتین با »الهام علی اف« رییس 
جمهور آذربایجــان نیز دیــدار می کند.بر 
اســاس اعالم کاخ کرملین، از پوتین برای 
شــرکت در نشست سران کشــورهای ۲۰ 
که قرار اســت که در اندونزی برگزار شود، 
دعوت شــده و قرار اســت که وی در این 
نشســت حضور پیدا کنــد. کرملین خبر 
داد که پوتین در شــهر بالی اندونزی برای 
شــرکت در نشست سران کشــورهای ۲۰ 
حضور خواهد یافت. آخرین ســفر پوتین 
به خارج از روسیه قبل از حمله به اوکراین، 
بازدید از »پکن« در اوایــل فوریه بود، که 
او و »شــی جین پینــگ« رییس جمهور 
چین ســاعاتی قبل از شــرکت در مراسم 
افتتاحیه بازی های المپیک زمســتانی، 

از یک معاهده دوستی رونمایی کردند.
»دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کاخ 
ریاست جمهوری روســیه نیز اخیرا  گفت 
که والدیمیــر پوتین  قطعــا در مقطعی به 
ایران ســفر خواهد کرد، امــا تاریخ دقیق 
این سفر هنوز مشخص نیست.سخنگوی 
کرملین در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
ســفر پوتین به ایران و شرکت در نشست 
سران آســتانه گفت: »او قطعا با گذر زمان 
به آنجا خواهد رفت، اما تاریخ دقیق هنوز 
مشخص نشده است.«طبق گزارش رسانه 
روسی، »حســین امیرعبداللهیان« وزیر 
امور خارجه ایــران روز پنجشــنبه )دوم 
تیرماه( ابــراز امیدواری کرد که نشســت 
ایران، روسیه و ترکیه در تهران برگزار شود. 

بین الملل

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد- شهردار شاهین شهر  م الف: 1343843

فراخوان عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینی )ره(
شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینی)ره( به شماره ۲۰۰۱۰94734۰۰۰۰۱5 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
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خبر  روز

نایب رییس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کشور:

پاالیشگاه اصفهان، ۵۰ میلیون سهامدار دارد
نایب رییس هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان 
برای ۵۰ میلیون ســهامدار خود آینده خوبی ترسیم کرده است. محســن خدابخشی در بازدید از 
پاالیشگاه اصفهان و دیدار با مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: پاالیشگاه اصفهان۵۰ میلیون سهامدار 
دارد که ارزش افزوده و زنجیره ارزش این ســهام در راهبرد های پیش رو در پاالیشگاه اصفهان به 
خوبی تبیین شده اســت.وی، اعتماد به متخصصان داخلی درحوزه تولید کاتالیست ها و بازگشت 
سرمایه و بی نیازی کشور از واردات بعضی از قطعات پاالیشــگاهی را در این شرکت قابل تحسین 
دانست.محسن قدیری، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در این بازدید توسعه پایدار و 
متوازن را مهم ترین رویکرد این شرکت دانست و گفت: پاالیشگاه اصفهان ۲۵ درصد فرآورده های 
نفتی مورد نیاز کشــور را تامین می کند و به عنوان تامین کننده خوراک پنج شــرکت بزرگ تولیدی 
همچون خوراک شرکت های پتروشیمی اراک، پتروشــیمی اصفهان، نفت جی، صنایع شیمیایی 

ایران و نفت سپاهان، نقش مهمی را در اقتصاد کشور دارد.
 

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

سرانه مصرف آبزیان در استان حدود ۱۱ کیلوگرم است
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ساالنه بیش از ۱۰ هزار تن ماهیان خوراکی 
در استان تولید می شود.محمدرضا عباسی اظهار کرد: ساالنه بیش از ۱۰ هزار تن تولید ماهیان خوراکی و ۷۰ 
میلیون قطعه ماهیان زینتی در استان تولید می شود و با برنامه ریزی مناسب در حال حاضر استان اصفهان 
در تولید ماهیان زینتی رتبه اول را دارد.به گفته محمدرضا عباسی، برای فرهنگ سازی مصرف آبزیان اقدامات 
زیادی شد، مسابقات، کارگاه ها، جشنواره ها و... برگزار شده،  سرانه مصرف آبزیان در استان اصفهان حدود 
۱۱کیلوگرم، متوسط سرانه کشور حدود ۱۳ کیلوگرم و در کشور های توسعه یافته تقریبا مصرف سرانه آبزیان 
دو برابر ایران است.وی افزود: در شهرستان های استان باید بیشتر تالش کرد تا سرانه مصرف بیشتر شود، 
ماهی غذای سالمتی اســت، از اولویت های ما توســعه فرهنگ مصرف آبزیان در راستای توسعه امنیت 
غدایی است.گفتنی است؛ ۳۵ گونه آبزیان در استان توزیع می شود و اصفهان ترانزیت توزیع آبزیان است.

 
فرماندار دهاقان خبر داد:

تخصیص ۲۲۰ میلیارد تومان به پروژه های دهاقان
فرماندار دهاقان گفت: در ســفر نماینده دولت برای پروژه های مورد تایید شهرستان دهاقان نزدیک 
به ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه های مختلف تخصیص یافت.علی جمشیدیان درباره مهم ترین 
مصوبات سفر نماینده دولت به شهرستان دهاقان، اظهار کرد: تیم نهاد ریاست جمهوری دو ماه قبل 
از سفر استانی ابراهیم رییسی در استان اصفهان مستقر شــده بود و با این دیدگاه در استان حضور 
پیدا کرده بودند که به پروژه های نیمه تمامی که باالی ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اند اعتبار 
اختصاص دهند تا این پروژه ها هرچه زودتر تکمیل شــوند. وی افزود: بــرای پروژه های مورد تایید 
شهرستان دهاقان نزدیک به ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه های مختلف تخصیص یافت. ارتقای 
بخش کشاورزی و احیای قنوات، جاده های روستایی، تکمیل سامانه های نوین آبیاری، انتقال آب 
و کانال های آبیاری عمومی، ایجاد اســتخرهای ذخیره و ... از جمله پروژه های مصوبی بودند که در 
سفر نماینده دولت نهایی شدند.فرماندار دهاقان گفت: در حوزه راه و راهداری ۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص یافت و برای تکمیل طرح های نمیه تمام در حوزه آب اعتبــار خوبی اختصاص یافت. در 
بخش دفتر روستایی و به منظور کمک به روستاها بودجه خوبی تخصیص یافت و وزیر ارشاد نیز قول 
داد در بخش فرهنگی برای مرمت و بازسازی سالن مستهلک مجموعه فرهنگی دهاقان اعتبار خوبی 
اختصاص پیدا کند. همچنین برای کانون های فرهنگی نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قول هایی 

دادند که امیدواریم به سرفصل های مصوبات سفر اضافه شود.

نایب رییس انجمن صنعت پخش استان اصفهان:کافه اقتصاد

گرفتاری اصلی صنایع از تحریم های داخلی است
نایب رییس انجمن صنعت پخش استان اصفهان گفت: اگرچه تحریم های خارجی آثار خود را دارند، اما محدودیت های داخلی و قوانین ضد و نقیض موجود به ویژه طی 
دو سال اخیر چالش عمده صنایع است.حسین همتی نژاد درباره شرایط صنعت و عملکرد صنایع در کشور، اظهار کرد: زمانی صحبت از تحریم های خارجی بود که صنایع 
کشور را با محدودیت مواجه کرده، اما واقعیت این است که بخش عمده چالش های ما تحریم از داخل است.وی افزود: قوانین ضد و نقیض موجود به ویژه طی دو سال 
اخیر اعمال شده که از سوی دستگاه های دولتی کارشناسی شده نیست. کاربران و کاربلدان صنایع اعالم آماده کردند تا دستگاه های نظارتی و دولتی بتوانند از پتانسیل های 
کارشناسی شده بخش خصوصی کمک بگیرند. اینگونه می توان از آزمون و خطاهای پرهزینه جلوگیری کرد.وی با تاکید بر لزوم تسهیل گری در داخل کشور، تصریح کرد: 
تحریم های خارجی آثار خود را دارند، اما تحریم های داخلی گرفتاری بیشتری برای صنعت به وجود آورده است. بخش خصوصی انصافا همیشه پیشکسوت و پیشگام در 
حل مشکالت صنایع است. همتی نژاد خواستار رفع موانع و تسهیل گری از دستگاه حاکمیت شد تا ایجاد انگیزه برای کارآفرینی شود. وی با اشاره به آثار مخرب نوسانات 
ارزی بر بازار صنایع، یادآور شد: نوسانات ارز کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده و صنعت نیز از آن مستثنی نیست. عضو هیئت مدیره انجمن پخش استان اصفهان همچنین 
درباره توافق برجام و پیامدهای آن، تاکید کرد: اگر برجام با توجه به مصالح کشور به سرانجام برســد، امید داریم که حتما به مصلحت صنایع بوده و در صورت به نتیجه 

رسیدن، در توفیقات اقتصادی داخلی و کارآفرینان مثمر ثمر خواهد بود.

 قیمت مسکن در اصفهان 
در روزهای میانی تیرماه؛

رهن و اجاره های افسانه ای!
قیمت مسکن در منطقه۸ شهرداری اصفهان 
)خانه اصفهان( هر متر ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان 
برای آپارتمان اعالم شده همچنین مبلغ اجاره 
در این منطقه یک تا چهار میلیون تومان است.

براســاس داده هــای پورتال یکــی از دفاتر 
معامالت امالک کالن شــهر اصفهان، قیمت 
مسکن برای واحدهای نوســاز از متری ۳۰ 
میلیون تومان بــرای خانه ای در خیابان خانه 
اصفهان تا متری ۴۰ میلیون تومان در همان 
منطقه می رسد.در لیست آپارتمان های نوساز 
ارائه شده در این منطقه عالوه بر این موارد، در 
یکی از دفاتر مشــاور امالکی واقع در خیابان 
سپاه، آپارتمان سه خوابه ای با متراژ ۱۶۰ متر 
واقع در همان خیابان قیمت هر متر ۴۰ میلیون 
تومان ارائه شده است. عالوه بر این موارد در 
لیست خانه های با قدمت باالتر دفتر مشاور 
امالکی واقــع در خیابان گلخانــه خانه ای با 
قدمت بیش از ۱۸ سال ارائه کرده که در طبقه 
دوم واقع شده ، قیمت هر متر از این آپارتمان 
۷۵ متری ۱۵ میلیون تومان ارائه شده است 
و مبلغ نهایی آن را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان اعــالم کرده اند. همچنیــن خانه ای با 
متراژ ۷۷ متر در خانــه اصفهان به قیمت هر 
متر ۹ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان برای فروش 
ارائه شده است که مبلغ خرید نهایی آن را ۷۰۰ 
میلیون تومان تعیین کرده انــد. این خانه در 
طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه واقع شده و 
قدمت آن کمتر از هفت سال است. همچنین 

این خانه یک اتاق خواب دارد و تراس ندارد.
عالوه بر این، قیمت رهن و اجاره در این منطقه 
برای یک واحد مسکونی با قدمت بیش از ۲۵ 
سال و متراژ ۱۱۱ متر در خیابان خانه اصفهان 
۲۰۰ میلیون تومان رهن است. همچنین یک 
واحد مســکونی ۱۰۰ متــری در خیابان خانه 
اصفهان ارائه شده که مبلغ رهن آن ۱۰۰ میلیون 
تومان و اجاره ماهانه چهار میلیون تومان است. 
این واحد مسکونی یک خوابه و قدمت آن ۱۲ 
است.به گفته مشاوران امالک منطقه، در این 
منطقه تعداد خانه هایی که برای رهن و اجاره در 

این فصل ارائه شده بسیار کم است. 

رییس خانه صمت ایران گفت: حقوق کارگران ۵۸ 
درصد اضافه شــد که در واقع تامین اجتماعی ۵۸ 
درصد به ما هزینــه اضافه تحمیل کــرد و به همان 
میزان که حقوق ها را زیاد کردیم به همان اندازه هم 

باید به بیمه پرداختی داشته باشیم.
 سید عبدالوهاب ســهل آبادی در آیین بزرگداشت 
روز صنعــت در گلپایگان، اظهار کــرد: دهه تولید و 
تجارت را به فعــاالن اقتصــادی و رزمندگان جبهه 
جنگ اقتصادی کشور تبریک می گویم. گالیه های 

زیــادی داریم، نقد خوب اســت، اما در شــرایطی 
هستیم که همه دشمنان چشــم دوختن که ایران 
در زمینه اقتصــادی به گل بنشــیند. موتور محرکه 
اقتصاد تولید است و سنگرنشینان آنان صنعتگران 

و تولیدکنندگان هستند.
رییس خانه صمت ایران گفت: حقوق کارگران ۵۸ 
درصد اضافه شــد که در واقع تامین اجتماعی ۵۸ 
درصد به ما هزینــه اضافه تحمیل کــرد و به همان 
میزان که حقوق ها را زیاد کردیم به همان اندازه هم 
باید به بیمه پرداختی داشــته باشیم.ســهل آبادی 
افزود: جامعــه صنعتی ما خــود را در کرونا ثابت و 
با تغییر خط و کار شــبانه روزی ماســک و نیازهای 
بهداشــتی را فراهم و تولید کردند و در این راســتا 

دانش بنیان ها وارد صحنه شدند. امسال همه تصور 
می کردند کارفرمایان ریزش نیروی زیادی داشــته 
باشند، اما میزان آن با پارسال خیلی تفاوتی نکرد و 

این نشان از همت تولیدکنندگان است.
وی تصریح کــرد: وظیفه حفــظ اشــتغال و پویا 
نگه داشتن اقتصاد را داریم، اما خواهش می کنیم 
سر به سر ما نگذارید، به ما می گویید رزمندگان جبهه 
اقتصادی پس به ما هم قدری مانند رزمندگان جنگ 
تحمیلی نگاه کنید نمی گوییم برای ما هم بیمارستان 
خاتم االنبیا)ص( بسازید، اما جور دیگری با ما رفتار 
نکنید. نباید بــرای ۵۰ میلیون تومــان بدهی یک 
کارخانه، ۴۲ حساب آن مجموعه تولیدی که دارای 

چندین هلدینگ است، بسته شود.

رییس خانه صمت ایران:

تامین اجتماعی، هزینه های کارگران را تقبل نمی کند

برداشت 
گل محمدی

کشت گل محمدی به عنوان 
یک گیاه دارویی در مناطق 
مختلف کشــور رواج دارد و 
برداشــت آن از اردیبهشت 

آغاز شده است.

عکس روز
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  وعده خانه دارشدن مردم در دولت سیزدهم به کجا رسیده است؟

خبر خاصی نیست!
ایمنا:  ساخت چهارمیلیون واحد مســکونی در طول چهارسال، ازجمله وعده های 
دولت سیزدهم بود که دریچه هایی از امیدواری را برای اقشار فاقد مسکن به وجود 
آورد و حاال پس از گذشت نزدیک به یک ســال، همچنان خبر قابل  توجهی از روند 
اجرایی این پروژه نیست؛ درحالی که مردم در انتظار تحقق چنین وعده ای هستند.

تابستان ۱۴۰۰ بود که با آغاز کار دولت ســیزدهم، اخبار مختلفی از برنامه ریزی تیم 
اقتصادی دولت منتشر شد و در رأس آن، وعده ســاخت چهار میلیون مسکن در 
طول چهار سال از مهم ترین این برنامه ها به شمار می آمد. کارشناسان با دیدگاهی 
تردیدآمیز نســبت به این مسئله، معتقد به ناتوانی کشــور برای ساخت این تعداد 
مسکن در طول چهار سال بودند.اتفاقا با سرعت زیاد، گام های نخست در راستای 
اجرای این طرح برداشته شد؛ به طوری که اواخر مهرماه پس از گذشت یک ماه از 
ابالغ قانون جهش تاماد مسکن از سوی رییس مجلس شورای اسالمی به رییس 
جمهوری اسالمی ایران، ثبت نام متقاضیان مسکن در ســامانه ثمن آغاز شد؛ اما 
خبری از اجرای آن نبود و اکنون که چهارماه از ســال ۱۴۰۱ می گذرد، اخیرا وزیر راه و 
شهرسازی وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال را به نصف رسانده است.

رستم قاسمی با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت 
آن در سامانه، گفته اســت: بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست 
اجراست که تا شهریورماه، صدهزار واحد تحویل خواهد شد. تا پایان دولت باید دو 
میلیون مسکن ساخته و به بهره برداری برسد. درحالی که رییس جمهور در آغاز کار 
دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را در چهار سال به مردم داده بود. 
حتی تاکید شده بود ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال وعده 
دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل شود که اگر این اتفاق نیفتد 
همچون گذشته عقب ماندگی ها در حوزه مسکن روی هم انباشته خواهند شد.با این 
اوصاف و با وجود اظهارات متناقض مسئوالن نسبت به ساخت مسکن های وعده 
داده شده، با ابهامات بیشتری نسبت به تحقق چنین وعده ای روبه رو می شویم و البته 
پیش از آن هم ابهاماتی مانند قیمت تمام شده یک واحد مسکن نهضت ملی وجود 

داشت که پاسخی صریح برای آن ارائه نشد.

   ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان کار دولت عملی نخواهد شد؟
براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرســازی، بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد 
از خاک برداری تا ســقف کارهای ســاختمانی در این طرح در دست اجراست. طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته، اولین سری واحدهای نهضت ملی مسکن از مهرماه امسال 

تحویل داده می شود و تحویل واحدها بعدازآن به صورت ماهانه خواهد بود.
در همین شرایط وزارت راه و شهرسازی نیز اعالم کرده براساس وعده دولت که بارها بر 
اجرای آن تاکید شده است، ساخت چهار میلیون واحد در دو مرحله و طی چهار سال 
انجام می شود که به زودی آغاز ساخت دو میلیون واحد مرحله اول تکمیل می شود. 
همچنین وزیر راه و شهرســازی در بازدید از طرح نهضت ملی مســکن بهارستان 

اصفهان و کلنگ زنی عملیات اجرایی دو هزار و ۸۱۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن 
این استان که در اواخر خردادماه انجام گرفت، گفته بود: تا پایان کار دولت سیزدهم 
باید دو میلیون مسکن ساخته و به بهره برداری برسد.بنابراین از صحبت های وزیر 
چنین استنباط می شود که دولت وعده پیشین خود را در ساخت چهار میلیون مسکن 
تا پایان کار دولت عملی نخواهد کرد که این موضوع، واکنش های متفاوتی را به دنبال 
داشته است. عده ای از عقب نشینی دولت در اجرای این طرح خبر می دهند، برخی 
معتقدند که بخشی از وعده ها اصال الزم نبود داده شوند چون عملیاتی نبودند؛ مثال 

اینکه چهار میلیون خانه ظرف چهار سال بسازیم، خیلی اجرایی نبود. ضمن آنکه در 
اصل مسئله حرف است؛ اینکه مشکل مسکن عرضه است یا اقتصاد مسکن؟ یعنی 
مشخص نیست با افزایش عرضه مسکن، مشکل مسکن حل شود یا خیر!برخی 
دیگر نیز تحقق چنین وعده ای را با توجه به شرایط ساخت وساز و شرایط اقتصادی 
کشور، ناممکن می دانند؛ چه بسا اگر زمانی دیگر بود، امکان عمل به این وعده وجود 
داشت اما اکنون ساخت چهار میلیون مسکن، موضوعی نیست که بتوان روی آن 
بحث داشت؛ حتی نسبت به ساخت کمتر از یک میلیون مسکن در این مدت هم 
نگاهی خوش بینانه وجود ندارد. دراین باره احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن 
گفت: متاسفانه از آغاز کار دولت سیزدهم تاکنون، قدمی در جهت تحقق وعده ها و 
شعارها برداشته نشده است.وی افزود: یکی از شعارها ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی طی چهار سال بود که از همان ابتدا، کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه 
می کردند؛ چراکه زیرساخت های الزم برای ساخت چهار میلیون واحد آماده نبود و 
کشور توان انجام این کار را نداشت. قیمت مصالح و اقدامات فنی هیچ کدام نشان 
نمی داد که ساخت مسکن با تعداد گفته شده امکان پذیر باشد. اکنون هم که گفته 
می شود قرار است دو میلیون واحد ساخته شود.این کارشناس تصریح کرد: حتی 

تصور می کنم که ساخت چند صد هزار واحد مسکونی هم امکان پذیر نخواهد بود.

   چندان خوش بین نیستم
حسن رضوی، کارشناس مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ساخت 

چهار میلیون مسکن در چهار سال وعده ای شیرین بود که دولت سیزدهم ارائه کرد و 
انصافا در این مدت تالش خود را هم برای تحقق این وعده انجام داده است، اما مسئله 
قابل تامل آنکه تا چه میزان شرایط مناسب و زیرساخت های الزم برای تحقق این شعار 
وجود دارد.این کارشناس افزود: به نظر می رسد این وعده هم مانند وعده مسکن مهر، 
سال ها به طول انجامد و ادامه اش به دولت های بعدی موکول شود؛ زیرا تابه حال که 
یک سال از آغاز کار دولت گذشته، به غیر از یکسری ثبت نام ها و امور مقدماتی هنوز 
کاری انجام نگرفته است.وی تاکید کرد: به این ترتیب چگونه در این سه سال باقی مانده 
می توان این میزان مسکن را ساخت. از این روست که وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی 
جدید، سخنی دیگر را که تابه حال بیان نشده بود در رابطه با مسکن های نهضت ملی 

عنوان کرده است، هرچند به نظر نمی رسد که همین گفته اخیر وزیر هم اجرایی شود.
رضوی خاطرنشان کرد: با وجود قیمت مصالح ساختمانی، شرایط ارزی و اقتصادی 

کشور و تاثیراتی که دالر بر قیمت هر کاالیی مستقیم و غیرمستقیم وارد می آورد، به 
تحقق چنین وعده ای چندان خوش بین نیستم.

    کم کم انبوه سازان وارد می شوند
مهدی شیخ سجادیه، دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان نیز در نظرسنجی که از 
رؤسای انجمن انبوه سازان ۱۰ استان در ارتباط با پروژه نهضت ملی مسکن اخذ شده 
اســت ،گفت: تا یک ماه پیش انجمن از دایره تصمیم گیری حذف بود و نظرخواهی 
نشد، اما طی یک ماه گذشته تاکنون، از انبوه سازان در جلسات اداره کل راه و شهرسازی 
دعوت و نظرخواهی شده و تفاهم نامه همکاری در حال امضاست. به گفته این مسئول، 
ساخت مسکن های نهضت ملی در شهر بهارستان شروع شده و با وجود فرصت های 
موجود در استان، متاسفانه شرکت ســازنده ترکیه ای است که قرار است بین سه تا 
چهار هزار واحد مسکونی ساخته شــود. بقیه واحدها در دست قرارداد است و کم کم 
انبوه سازان وارد می شوند.وی در پاسخ به این پرسش که اجرای این طرح تا چه حد 
به رفع مشکل مسکن مردم کمک خواهد کرد، اظهار کرد: تا حدودی به خانه دار شدن 
دهک های ۲، ۳ و ۴ کمک می کند. هر متری حدود چهــار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
است و با تعدیالتی که می خورد، هزینه ساخت به صورت شرکتی به حدود متری شش 

میلیون تومان می رسد.

    اجرای پروژه نهضت ملی هنوز آغاز نشده است؟
همچنین احمد توال، دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان با بیان اینکه هنوز اتفاق خاصی در 
ارتباط با اجرای مسکن های نهضت ملی نیفتاده است به خبرنگار ایمنا گفت: جلساتی 
با مدیران استانی و شهرهای جدید برگزارشده و تفاهم نامه هایی هم به امضا رسیده 
است اما در عمل هنوز اتفاقی را شاهد نبوده ایم.وی تصریح کرد: شهرهای کوچک با 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت تحت نظر بنیاد مسکن و با تعدادی محدود از سازندگان قراردادی 
منعقد کرده اند. اما برای شهرهای بزرگ تر و جدیدتر اصفهان که شامل شهرهایی مانند 
بهارستان، مجلس و فوالدشهر می شــود اقدامی شروع نشده است.این کارشناس 
اضافه کرد: پیش ازاین برای ساخت مسکن های نهضت ملی شهر بهارستان، قراردادی 
با انبوه سازان بسته شد، اما سپس این کار به شــرکت ترکیه ای واگذار شد و اگرچه 
این شرکت ازلحاظ تجهیزات کارگاهی شرایط خوبی داشــته؛ اما تاکنون فقط چند 

فونداسیون را به اجرا گذاشته است.به گفته توال، بعد از این جریان، دوباره تفاهم نامه ای 
مجدد با انبوه سازان منعقد شد که ۱۰ هزار واحد را برای بهارستان آغاز به کار کند اما هنوز 
زمین آن تخصیص نیافته است.این انبوه ساز تصریح کرد: همچنین برای فوالدشهر 
پنج هزار واحد و برای شهر مجلسی دو هزار واحد تفاهم نامه منعقد کرده ایم و البته 
این میزان فقط برای متقاضیان شهر اصفهان است و برای شهرهای دیگر استان هم 
تفاهم نامه امضا شده است. به موازات انبوه سازان، شرکت ترکیه ای هم چهار هزار واحد 

از این پروژه را در اختیار دارد.

یکی از شعارها ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال بود که 
از همان ابتدا، کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می کردند؛ چراکه 
زیرساخت های الزم برای ساخت چهار میلیون واحد آماده نبود و کشور 
توان انجام این کار را نداشت. قیمت مصالح و اقدامات فنی هیچ کدام 
نشان نمی داد که ساخت مســکن با تعداد گفته شده امکان پذیر باشد. 

اکنون هم که گفته می شود قرار است دو میلیون واحد ساخته شود.
به نظر می رســد این وعده هم مانند وعده مسکن مهر، سال ها به طول 
انجامد و ادامه اش به دولت های بعدی موکول شود؛ زیرا تابه حال که یک 
سال از آغاز کار دولت گذشته، به غیر از یکسری ثبت نام ها و امور مقدماتی 

هنوز کاری انجام نگرفته است.

شــهرهای کوچک با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تحت نظر بنیاد مســکن و با 
تعدادی محدود از سازندگان قراردادی منعقد کرده اند. اما برای شهرهای 
بزرگ تر و جدیدتر اصفهان که شامل شهرهایی مانند بهارستان، مجلس 

و فوالدشهر می شود اقدامی شروع نشده است.



با »بویین میاندشت«زیبا بیشتر آشنا شویم؛)1(

 خنک  ترین مقصد گردشگری در اصفهان

ایران گردی4چهارشنبه 5 1 تیر 1401 / 6 ذی الحجه 1443 / 06 جوالی 2022 / شماره 3570
چهارشنبه  15   تیر   1401 / 6  ذی الحجه 1443 / 06   ژوئیه  2022 / شماره 3570

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
4/98 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 1900 - 1401/02/29 هيــات دوم آقــای اميــر نصــر 
اصفهانی به شناســنامه شــماره 26047 کدملــي 1282727974 صــادره اصفهان 
فرزند رمضان  در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
87/16 متــر مربــع قســمتی از پــالک شــماره  276 فرعــی از 15  اصلــي واقع 
 در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از  مورد ثبــت صفحه 153 

دفتر 840 امالک
1401 هيــات دوم آقــای رســول  /02 رديــف 2- راي شــماره 1899 - 29/
مســتاجران گورتانی بــه شناســنامه شــماره 18 کدملــي 1290449491 صادره 
اصفهان فرزند حســن  در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ يک باب ســاختمان به 
مســاحت 87/16 متر مربع قســمتی از پالک شــماره  276 فرعی از 15  اصلي واقع 
 در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از  مورد ثبــت صفحه 153 

دفتر 840 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

م الف: 1338158  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/99 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 2829 - 1401/03/22 هيــات اول خانم بهجت شــاهپور 
بلند  به شناســنامه شــماره 81  کدملــي 1110715481 صادره فالورجــان  فرزند 
نوروز  در شششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 250 متر مربع قســمتی از 
پالک شــماره  45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
 از  مالکيت رضا شــيرانی ويالنی از سند شــماره 47729 مورخ 1349/9/29 دفترخانه

 شماره 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

م الف: 1338324  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
4/100 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2847 - 1401/03/22 هيات اول خانم مريم ترک الدانی به شناسنامه 
شــماره 837 کدملي 1290829233 صادره اصفهان فرزند احمد  در  ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 185/78 متر مربع قسمتی از پالک شماره  399 فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 218 و 221 دفتر 

709 امالک دفترخانه شماره 29 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/15

م الف: 1338484  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/101 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 587 مورخ 1401/3/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای حميد بذرافشــان به شناسنامه شماره 
20495 کدملی 1282671901 صادره اصفهان فرزند اســمعيل  در ششدانگ يکباب خانه 
کلنگی به مساحت 157/95 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 90 فرعی از 4483   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان )کــه نامبرده مالک مقدار 3/24 
 حبه مشاع از سهم خود و مقدار 1/62 حبه ســهم االرث وی از مرحوم اسماعيل بذر افشان 
)پدر وی( می باشــد )که در مجموع مالک 4/86 سهم مشاع می باشد( همچنين به موجب 
تقسيم نامه عادی بين آقايان: حميد بذرافشــان، حسين بذرافشان، سعيد متقی تنظيم شده 
است که اعالم گرديده، مقدار 24 حبه مشاع از 72 حبه پالک مذکور در حال حاضر به صورت 
سه باب منزل مسکونی می باشد بدين شرح که : سهم آقای حميد بذرافشان 157/95 متر و 
سهم آقای حسين بذرافشان معادل 167/54 متر و سهم آقای سعيد متقی معادل 164/60 متر 
می باشد و مقرر نمودند هيچ يک از مالکين نسبت به ميزان تصرفات يکديگر اعتراضی ندارند( 
در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه و همچنين سهم االرث وی از مرحوم پدرش)اسماعيل 

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

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

م الف: 1338196  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

   مفاد آراء
4/102  آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی وبر حســب ماده 3 قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هيات مبنی 
برتایيد انتقال عادی ویاسهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی  می شودتاشخص یااشخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارندازتاریخ 
اولين انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســليم نموده 
ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعــوی اقدام نمایند دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد وصدورسند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140160302031000282 –  1401/3/17 آقــای مهــدی 
مومنيان نائينی فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زميــن مزروعی به پالک ثبتی 
152 فرعی 3988  اصلی واقع در روســتای ســلطان نصير بخش 3 ثبت نایين 
 به مســاحت 131 متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از عبدالعلی فاطمی

 مالک رسمی 
2- رای شماره 140160302031000283 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششدانگ یک درب باغ به پالک ثبتی 10 فرعی 3988  اصلی 
واقع در روستای ســلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مســاحت 750 متر مربع 

خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 
3- رای شــماره 140160302031000284 –  1401/3/17 آقــای مهــدی 
مومنيان نائينی فرزند رضا ششــدانگ یک قطعه زميــن مزروعی به پالک ثبتی 
190 فرعی 3988  اصلی واقع در روستای ســلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به 
 مســاحت 1287 متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از عبدالعلی فاطمی

 مالک رسمی 
4- رای شماره 140160302031000285 –  1401/3/17 آقای مهدی مومنيان 
نائينی فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به پالک ثبتی 187 فرعی 
3988  اصلی واقع در روســتای ســلطان نصير بخش 3 ثبت نایين به مساحت 
564/25 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی فاطمی مالک رسمی 
5- رای شــماره 140160302031000286 –  1401/3/17 آقــای مهــدی 
مومنيان نائينــی فرزند رضا ششــدانگ یــک درب باغ به پــالک ثبتی 138 
فرعی 3988  اصلی واقع در روســتای ســلطان نصير بخش 3 ثبــت نایين به 
 مســاحت 521 متر مربع خریداری عادی و مــع الواســطه از عبدالعلی فاطمی 

مالک رسمی 
6- رای شــماره 140160302031000291 –  1401/3/19 آقــای حســين 
پــور محمــدی  نائينی فرزنــد علی نســبت به 7 ســهم و یک پنجــم از یک 
ســهم مشــاع از 72 ســهم شــش دانگ یک قطعه زمين مزروعــی به پالک 
ثبتــی 1545   اصلی واقع در کشــتزارورزجان بخش 2 ثبت نایين به مســاحت 
 591/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از علــی پورمحمدی نایينی

 ) سهم االرث بتول پور محمدی نائينی (
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

م الف: 1334693  اباذر مهيمن رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نائين 

 مفاد آراء
4/103 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه اجرایي قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
شهرســتان لنجــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي ذیــل 
محــرز گردیده اســت. لــذا مشــخصات متقاضــي وامــالک مــورد تقاضا 
 به شــرح زیر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000017 مورخ 1401/01/20 علی علی صادقی 
ریزی فرزند اسداله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
152/44 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقــع در کمال آباد لنجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي محمد باقر دامنپاک 
 2- راي شــماره 140160302015000018 مــورخ 1401/01/20 مهــری
 مختار زاده ریزی فرزند محمود  نســبت به دو دانگ  مشــاع از ششدانگ یكباب 
خانه به مســاحت 152/44 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلي واقع در کمال 
 آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک رسمي

 محمد باقر دامنپاک 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/4/15

م الف: 1337663 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

4/104 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 24529 - 1396/11/15 هيات سوم خانم مهری حاتمی جونی  به 
شناسنامه شماره 8  کدملي 1290084807  صادره اصفهان فرزند محمد   در  ششدانگ 
يکباب خانه مسکونی به مســاحت 110 متر مربع پالک شماره  990 فرعی از 36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی مهری حاتمی 

جونی بموجب سند 20445 مورخ 86/6/19 دفتر 105 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/30

م الف: 1346431  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

شهر بویین میاندشت در فاصله 170 کیلومتری مرکز استان اصفهان جای گرفته است. این شهر گرجی نشین از محله های بویین، میاندشت و ششجوان تشکیل می شود. بویین میاندشت در راستای سلسله جبال زاگرس با ارتفاع 
2430 متر از سطح دریا به عنوان دومین منطقه مرتفع کشور به حساب می آید. جمعیت این شهر گرجی نشین بیش از 30 هزار نفر است.

بویین میاندشت از طرف شمال به شهرستان خوانسار و روستای ازناوله، از طرف غرب به استان لرستان و شهر افوس، از طرف جنوب به شهرستان فریدون شهر و روستای داشکسن و همچنین از طرف شرق به شهرستان فریدن و 
روستای معصوم آباد منتهی می شود. مساحت تقریبی شهر بویین میاندشت 1030 کیلومتر مربع تخمین زده شده است. همچنین این شهر گرجی شامل دو شهر و پنج دهستان از پنج قوم ترک، لر، فارس، ارمنی و گرج است.

بهترین فصل سفر به بویین میاندشت
این شهرستان آب و هوای کوهستانی دارد و میانگین بارش ساالنه در شهر حدود ۴۰۰ میلی متر به صورت برف و باران است. حداقل و حداکثر دما طبق داده های هواشناسی به ترتیب ۳۴- و ۳۴+ درجه سانتیگراد است. تنوع 

فصول و همچنین آب وهوای کوهستانی بویین میاندشت باعث شده، در میان مقاصد مهم گردشگری مردم شهرهای اطراف قرار بگیرد.
تمامی فصل ها در بویین میاندشت زیبا هستند.در فصل بهار طبیعت نقاشی شده شهرستان بویین میاندشت به استقبال مسافران می رود. در فصل تابستان نیز آب و هوای کوهستانی این شهرستان، مکان مناسبی برای فرار از 
گرمای شهرها فراهم می کند. اما باور کنید که شما در پاییز بویین میاندشت عاشق خواهید شد. در پاییز این شهرستان باران و رقص برگ های زرد شده، به تنهایی یک اثر خارق العاده را تشکیل می دهند تا نفس مخاطبین خود 
را بند آورند. زمستان در این شهرستان هرچند با سرمای کوهستان همراه است؛ اما تصویر سفیدپوش این شهرستان از خاطر هیچ بیننده ای به سادگی نخواهد رفت. پس بیراه نیست اگر بگوییم که فصل ها نیز از دیدنی های 

بویین میاندشت به شمار می روند.

داستان نام بویین میاندشت
شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که معنی اسم بویین میاندشت چیست؟ باید بگوییم که این اسم از دو قسمت بویین و میاندشت تشکیل شده است. بویین به عنوان مرکز و مکان وسیع و البته انبار؛ میاندشت نیز به 
منطقه جغرافیایی این شهر توجه دارد. میاندشت در واقع به قرار گرفتن در میان دو دشت اشاره دارد.بویین میاندشت در طول تاریخ شاهد تغییرات زیادی در ساختار خود بوده است. در ابتدای شهرستان به آستانه، بویین کرج 
یا بویین کره )معنای انبار کره( معروف بوده است. همچنین قبل از تغییر اسم شهرستان به بویین میاندشت، این شهر به نام  بویین تورل معروف بود. بویین تورل به لحاظ لغوی به معنی انبار ماه است، اما ترول در زبان گرجی 

به معنای اهل تولی است. تولی به منطقه در حدود سیصد سال پیش در استان کاختی گرجستان اشاره دارد. این طور به نظر می رسد که گرج ها بعد از مهاجرت خود به این منطقه از نام زادگاه شان برای آن استفاده کرده اند.

شکل گیری بویین میاندشت
دو مکان جغرافیایی بویین و میاندشت در اصل هسته این شهر را تشکیل داده اند. بنیانگذاران این شهر از گرجی های تبعید شده در زمان شاه عباس اول بودند که به اجبار از گرجستان به ایران مهاجرت کرده بودند. به دستور شاه 
عباس اول، گروهی از سلحشوران جهت حفظ منطقه  فریدن و همچنین پایتخت آن زمان ایران، اصفهان در فریدن شهر ساکن شدند.در گذشته ای نه چندان دور بویین و میاندشت با فاصله و در دو سوی رودخانه جای گرفته 
بودند؛ اما قبل از سال ۱۳۵۰ این دو روستا از مرزهای خود عبور کردند تا زمینه رشد و توسعه خود را فراهم کنند. در حال حاضر یک محله به نام ششجوان )نام روستای ششجوان پیشین( در غرب بویین و میاندشت وجود دارد. 
اما شما هنوز هم می توانید با قدم زدن در خیابان شهرستان بویین و میاندشت، شاهد صمیمیت و مهمان نوازی روستایی مردم خونگرم این شهرستان زیبا باشید. پس اگر از آن دسته از مردم هستید که دوستدار رابطه گرم و 

صمیمانه در طول سفر خود هستند، شهرستان بویین و میاندشت مقصدی استثنایی برای شما خواهد بود.

آثار تاریخی 
بر اساس تحقیقات باستان شناسان، بویین میاندشت قدمتی در حدود ۴۰۰۰ هزار ساله دارد. همین امر باعث شده تا در سراسر این شهرستان، بقایای آثار تاریخی دیده شود. تپه های باستانی و سفال های عتیقه یافت شده 
در این شهرستان همگی گواه بر این موضوع هستند که این شهرستان از دیر باز سکونتگاه بشر بوده است.در حال حاضر آثار تاریخی کشف شده در شهرستان بویین میاندشت به ۲۰۰ اثر می رسد. همچنین در بویین میاندشت 
ابزارهای سنگی مانند نیزه، تیغه، چاقو ابزاری برای جدا کردن گندم یافت شده که حاکی از قدمت کشاورزی در این شهرستان اســت. از دیدنی  های بویین میاندشت می توان به ۶ حمام تاریخی از زمان قاجاریه، ۴ مسجد 

تاریخی، ۵ خانه تاریخی، یک کلیسا، یک قلعه و دو پل قدیمی اشاره کرد. از میان این آثار تاریخی تا به امروز تنها ۵ اثر تاریخی به ثبت ملی رسیده اند.

بویین میاندشت یکی از شهرهای استان اصفهان است. این شهرستان که اغلب مردم آن گرجی هستند، اقلیم کوهستانی دارد و در روز های گرم تابستان مقصد مناسبی برای مردم 
شهرهای اطراف به حساب می آید. امروز و در شماره اول معرفی این شهرستان، با بخشی از جاذبه های دیدنی و تفریحی آن آشنا می شویم:
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نصف جهان؛ میزبان جشنواره ورزشی بانوان کمیته امداد
مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد گفت: جشنواره ورزشی بانوان کمیته امداد از ۱۵ تا ۱۷ 
تیرماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود. نویدرضا خدیوی اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در راستای حفظ و ارتقای سالمت کارکنان و تقویت جنبه های فرهنگی و روحیه نشاط کارکنان، اقدام 
به برگزاری المپیاد ورزشی بانوان کرده است.به گفته وی، این جشنواره از ۱۵ تا ۱۷ تیرماه در پنج رشته 

ورزشی داژبال، شطرنج، پینگ پنگ، دارت و آمادگی جسمانی برگزار می شود.
 پیش از این چهار دوره جشنواره ورزشی کمیته امداد در ســال های ۸۹، ۹۳، ۹۵ و ۹۸ و یک دوره 
قهرمانی کشور در سال ۹۷ برگزار شده ؛ اما این برای نخستین بار است که المپیاد ورزشی بانوان به 
صورت اختصاصی و مستقل از ورزش آقایان اجرا خواهد شــد. مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان 
کمیته امداد گفت: در این دوره از مسابقات ورزشی حدود ۴۰۰ نفر از بانوان همکار کمیته امداد حضور 

خواهند داشت که نسبت به آخرین دوره در سال ۹۸، رشد چهار برابری را نشان می دهد.
 

معاون آموزش و پرورش اردستان:

ثبت نام  دانش آموزان در مدارس با جدیت انجام می شود
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان اردستان، گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شــده امســال فرآیند ثبت نام های دانش آموزان در مــدارس با جدیت و 
شفافیت ایجاد می شود و جایی برای پاسخگویی به شکایات مردم در نظر گرفته شده است.محسن 
پاینده اظهار کرد: امسال در بحث ثبت نام دانش آموزان موضوع محدوده بندی برای مدارس ابتدایی 
و متوسطه اول، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته برای متوســطه دوم و مشارکت مالی اولیا برای 
آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی با بیان اینکه به تمام مدارس شهرستان تاکید 
کردیم فقط مجاز به دریافت هزینه کتاب، بیمه دانش آموزی و مجالت رشد با قیمت های مصوب 
کشوری هستند، افزود: امســال در مدارس به  اجبار هیچ مبلغی از اولیا دریافت نخواهد شد، ولی 
اولیا برای ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مدرسه به اختیار می توانند در پرداخت مبالغی مشارکت 
 کنند.معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش اردســتان با اشاره به اینکه 
امســال تمام مراحل ثبت نام دانش آموزان باید شفاف سازی شود، ادامه داد: با برنامه ریزی های 
انجام شده امسال فرآیند ثبت نام های دانش آموزان در مدارس با جدیت و شفافیت ایجاد می شود 
و جایی برای پاسخگویی به شکایات مردم در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به شروع فرآیند ثبت 
نام دانش آموزان در مدارش شهرستان، گفت: ثبت نام دانش آموزان میان پایه های تحصیلی انجام 
شده، ولی دانش آموزان کالس اولی و پیش دبستانی در حال سنجش هستند که با بررسی های 

انجام شده ثبت نام کالس اولی ها امسال حدود ۵ درصد رشد داشته است.
 

در قالب یک رویداد فرهنگی؛

رویداد »محیط زیستی شو« ویژه دانشجویان برگزار می شود
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان رویداد 
محیط زیستی شو را ویژه دانشجویان برگزار می کند.در این رویداد دانشجویان می توانند در چارچوب 
یکی از محورهای رویداد، یک معضل محیط زیســتی را مطرح و برای آن طرح عملیاتی ارائه کنند.

محورهای این رویداد شامل، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی، تنوع زیستی و مدیریت حیات 
وحش، آلودگی هوا و بحران آب و توســعه پایدار است.  دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی فرصت 
دارند تا ۲۳ تیرماه آثار خود را از طریق پیام رســان واتساپ به شماره ۰۹۰۴۴۸۲۴۲۸۱ ارسال کنند. 
به نفرات برگزیده جوایز نفیس اهدا می شود.دانشجویان باید طرح های خود را با ساختار، محور، 
عنوان، ارائه مشکل، پیامدهای احتمالی و ارائه راهکار در حداکثر سه صفحهA ۴با فونت بی نازنین 
۱۳ در قالب فایل پی دی اف ارسال کنند. پس از داوری آثار دانشجویان منتخب در همایش پایانی 

شرکت کرده و به  ارائه طرح های خود خواهند پرداخت.

هشدارهای نگران کننده درباره کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر و افزایش مصرف دخانیات در میان خانم ها شنیده می شود؛

دود دخانیات در چشم یک جامعه

با وجود تمام طرح ها و شــعار های مبارزه با  دخانیات، دود آن را در بیشــتر مکان های نرجس برهانی
عمومی و محافل خصوصی و خانوادگی می توان دید؛ در بوســتان ها کم 
نیستند پسران و دخترکانی کم سن و ســال که قلیان می کشند و سیگار.

سازمان جهانی بهداشت تاکید می کند اگر الگوی استعمال دخانیات تغییر 
نکند، تلفات ناشی از آن در قرن بیست و یکم 10 برابر قرن بیستم خواهد بود.

اصفهان، در میانه جدول مصرف دخانیات
رضا روزبهانی، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر از جمعیت 
جهان مصرف کننده شکلی از خانواده دخانیات هستند که بنا به شرایط ملی، 
فرهنگی، جغرافیایی و اقوام اشکال گوناگونی دارد.وی افزود: بر اساس آمار 
۱۲ تا ۱۵ درصد از ایرانیان سیگار می کشند که جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر را 
شامل می شود، این افراد اگر روزانه به طور متوسط یک پاکت سیگار بکشند 
محاسبه کنید چه رقم سرسام آوری دود می شود.به گفته عضو هیئت علمی 
گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مصرف 
دخانیات استان بوشهر بیشترین و خراسان جنوبی کمترین سهم را دارد و 
اصفهان نسبت به سایر استان ها در میانه جدول کشوری است.روزبهانی از 
پایین آمدن سن اعتیاد و تغییر وضع جنسی مصرف کنندگان خبر داد و گفت: 

پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ تعداد مردان و زنان سیگاری برابر شود.

مصرف سیگار در بین 6 درصد از دانش آموزان
به گفته وی، حدود ۶ درصد دانش آموزان به ویژه در میان پسران دوره های 
اول و دوم متوسطه سیگار می کشند.این عضو هیئت علمی گروه پزشکی 

اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان معتقد است  یکی از 
اصلی ترین مولفه ها برای پیشــگیری از مصرف مواد مخــدر و دخانیات، 
آموزش اســت و باید اذعان کرد که آموزش در این حوزه یک حلقه مفقوده 
محسوب می شود.به گفته وی، در بســیاری از کشور ها طبق قانون، سیگار 
در دسترس افراد کمتر از ۱۸ سال قرار نمی گیرد؛ این قانون در کشور ما هم 
وجود دارد، ولی اجرا نمی شود؛ برای مثال در استان اصفهان دکه ها در کنار 
روزنامه، سیگار هم می فروشند به این معنا که در کنار کار فرهنگی سیگار هم 
فروخته می شود که فاجعه است.این استاد دانشگاه افزود: در تمام دنیا این 
مسئله اثبات شده که سخت گیری های مالی در کاهش مصرف دخانیات 
موثر است، به شرطی که به درستی اعمال شود؛ زیرا نوجوان استقالل مالی 
ندارد و گرانی سیگار سبب می شود که دست کم نوجوان ها کمتر مصرف کنند.

فزایش مالیات بر دخانیات باید به 70 درصد برسد
فرید حسامی، کارشناس بهداشــت هوا و کنترل دخانیات مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۰ همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی نامه ای ارسال کردند با این مضمون 
که صرفا افزایش ۱۰ درصدی مالیات برای دخانیات کافی نیست و باید به 
۷۰ درصد برسد؛ اما نمایندگان مجلس به بهانه قاچاق سیگار با این موضوع 
موافقت نکردند.وی گفت: جالب است بدانید که قیمت سیگار و دخانیات 
به طور میانگین در اروپا حدود ۵ دالر و در استرالیا ۲۵ تا ۳۰ دالر است؛ اما در 
ایران این رقم کمتر از یک دالر است.به گفته کارشناس بهداشت هوا و کنترل 
دخانیات مرکز بهداشت اســتان اصفهان، به تجربه ثابت شده، به ازای هر 
۱۰ درصد افزایش مالیات ســیگار، می توان شاهد ۵ درصد کاهش مصرف 
آن در نوجوان ها بود، به عبارت دیگر اگر مالیات سیگار را ۱۰۰ درصد افزایش 

می دادیم مصرف آن خود به خود به نصف کاهش پیدا می کرد.

  افزایش 70 درصدی مصرف دخانیات در خانم ها
حسامی گفت: طی ۲۰ ســال اخیر مصرف دخانیات در آقایان ثابت مانده و 
حتی در برخی استان ها یا شهرستان ها کاهش یافته؛ اما طی ۵ سال اخیر 
مصرف دخانیات در خانم ها ۷۰ درصد بیشــتر شده اســت.به گفته وی، در 
اجرای طرح شهر و روســتای بدون دخانیات در استان اصفهان، شهر نجف 
آباد و روستای حسین آباد انتخاب شده اند که باید در مدت ۵ سال به هدف 
کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات دست پیدا کنند.کارشناس بهداشت 
هوا و کنترل دخانیات مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: کاهش مصرف 
دخانیات، محافظت از مردم، ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، ارائه 
خدمات ترک دخانیات به صورت رایگان در مراکز جامع ســالمت، پیگیری 
افزایش مالیات بــر دخانیات، ســاماندهی فروش محصــوالت دخانی، 
ممنوعیت فروش نخی به افراد کمتر از ۱۸ سال، کاهش دسترسی به دخانیات 
و ارائه برنامه های آموزشی و پیشگیری از جمله برنامه های این طرح هستند.
حســامی ادامه داد: قرار اســت این طرح با همکاری ســایر دستگاه ها به 
منظور ضابطه مند شدن فروش، عرضه و مصرف دخانیات همچنین تشویق 
مصرف کنندگان به ترک دخانیات اجرا شــود تا جایی کــه خانه ها، اماکن، 
بیمارستان، خیابان و حتی بوســتان هایی بدون دخانیات داشته باشیم.به 

گفته وی، این طرح در صورت موفقیت در کل استان اجرا خواهد شد. 

   ترک اعتیاد، آرزوی بیش از ۹5 درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر
غالمرضا خیرآبادی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان هم گفت: فرد معتاد همانند بیمار است؛ زیرا زمانی که اعتیاد به مواد 
مخدر شــکل می گیرد به دنبال ایجاد تغییرات مغزی، شخص کنترل اراده 
خود را از دست می دهد و نمی تواند مصرف نکند.وی معتقد است بیش از ۹۵ 
درصد مصرف کنندگان هر نوع ماده مخدری در عین حال که مصرف می کنند، 
آرزوی ترک دارند و مدام خود را سرزنش می کنند؛ اما اطرافیان باید بدون 
قضاوت منفی با آموزش و شیوه های کاربردی و صحیح به تقویت اراده این 
افراد برای ترک کمک کنند.به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، بیشتر افراد از عوارض مصرف مواد مخدر آگاهی کافی دارند؛ اما در 
کنار تغییراتی که درگذر زمان در مغز فرد ایجاد می شود، سبک زندگی، روابط 
اجتماعی، الگوی تفکر، جهان بینی و نگاه به زندگی نیز تغییر می کند و نوعی 
جبر به مصرف در فرد ایجاد می شود که اگر ما و اطرافیان این موضوع را به 
معنای واقعی درک کنیم نه تنها با این افــراد ارتباط بهتری برقرار می کنیم 
بلکه معتادان هم با اعتماد بیشتر به حرف های مان گوش می دهند و حتی 

درخواست کمک می کنند.

با مسئولان جامعه
چهارشنبه  15   تیر   1401 / 6  ذی الحجه 1443 / 06   ژوئیه  2022 / شماره 3570

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
4/105 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
شهرســتان لنجــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي ذيــل 
محــرز گرديده اســت. لــذا مشــخصات متقاضــي وامــالک مــورد تقاضا 
 به شــرح زير به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000067 مورخ 1401/02/21خانم مرضيه 
نجاری ريزی فرزند حسن  نسبت به سه دانگ  مشــاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مســاحت 136/86 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
2- راي شماره 140160302015000068 مورخ 1401/02/21 آقای حميدرضا 
محمدی فر فرزند محمود  نسبت به سه دانگ  مشــاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مســاحت 136/86 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

تاريخ انتشار نوبت اول :  1401/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/30

م الف: 1344680 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

4/106 آگهــی هيات موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپايگان به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 1096- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شاه 
حيدري فرزند محمدحسن بشماره شناســنامه 5 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی به مساحت 140377.65 مترمربع مجزی شده از  پالک 49 

اصلي واقع در بخش4  محرز گرديده است.
2- رای شــماره 1024- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي جمعيت هالل 
احمر شهرستان گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 1104.21 مترمربع 
مجزی شده از  پالک 13 فرعي از 25 اصلي  واقع در بخش3  محرز گرديده است.
3- رای شماره1097- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي موقوفه ميرزا يحيي 
خان و ميرزا محمدعلي خان وميرزا ابراهيم خان در ششــدانگ عرصه يک باب 
ساختمان به مساحت 32961.32 مترمربع مجزی شده از پالک  4 اصلي واقع در 

بخش3 محرز گرديده است.

4- رای شــماره207- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــي خانم معصومه 
کروبي فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه 645 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 126.04 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعي از 1749 
اصلي   واقع در بخش1 خريداري مع الواســطه از مالک رسمي آقاي علی جابری 

محرز گرديده است.
5- راي شــماره937و 936 و 935 و 934 و 933 و 932 - تصرفــات مالکانــه 
بالمعارض متقاضي خانمها ســهيال ســهيلي فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 
5836 صادره ازتهران در سه چهارم دانگ مشاع و رضوان سهيلي فرزند مصطفي 
بشماره شناســنامه 354 صادره ازگلپايگان درســه چهارم دانگ مشاع و مرضيه 
سهيلي فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 164 صادره ازگلپايگان درسه چهارم 
دانگ مشاع و راضيه ســهيلي فرزند مصطفي بشــماره شناسنامه 120 صادره از 
گلپايگان در سه چهارم دانگ مشــاع و آقايان محمدرضا سهيلي فرزند مصطفي 
بشماره شناسنامه 419 صادره از گلپايگان در يک دانگ و يک دوم دانگ مشاع 
و عليرضا ســهيلي فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 190 صادره از خمين در 
يک دانگ و يک دوم دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به اســتثناء بها ثمنيه 
اعيانی که متعلق به خانم بتول شــجاعی محالتی می باشد به مساحت 29.84 
 مترمربع مجزی شــده از پالک1 فرعي از 2911 اصلي واقــع دربخش1 محرز

 گرديده است.
6- رای شماره 716 و 717- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
طيباتي فرزند حسين بشماره شناسنامه 76 صادره از گلپايگان درپنج دانگ مشاع 
و خانم شوکت بخشايش فرزند محمد بشماره شناسنامه 655 صادره از تهران در 
يک دانگ مشاع از ششدانگ يک ساختمان به مساحت 799.67 مترمربع مجزی 

شده از پالک 2080 فرعي از 4 اصلي واقع دربخش4  محرز گرديده است.
7- راي شماره 703 و 704- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقايان احمد 
اميدواري فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 411 صادره ازگلپايگان در دو دانگ 
و هشتصد و ســی و دو هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشــاع و مرتضي اميدواري 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 46 صادره ازگلپايگان در سه دانگ و هشتصد 
و هفتاد و سه  هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
به مساحت 10496.62 مترمربع مجزی شــده از پالک 1 فرعي از1763  اصلي  

واقع در بخش 1 محرز گرديده است.
8- رای شــماره1093 و 1094 و 1095- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم زهرا مردانشــاهي فرزند مهدي بشماره شناســنامه 55 صادره ازگلپايگان 
در يک دانگ و سی و پنج شصت و يکم دانگ مشــاع  و اميد مردانشاهي فرزند 
محمدباقر بشماره شناسنامه 17349 صادره از تهران در دو دانگ و چهل شصت 
و يکم دانگ مشاع و آقاي محمدباقر مردانشــاهي فرزند رضا بشماره شناسنامه 
478 صادره از گلپايگان در يک دانگ و  چهل و هفت شصت و يکم دانگ مشاع  
از ششدانگ ساختمان به مســاحت 560.63 مترمربع مجزی شده از پالک 348  

فرعي از 3  اصلي واقع دربخش2  محرز گرديده است.
9- راي شماره 1098- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه موسوي 
فرزند سيدمقتدي بشــماره شناســنامه 256 صادره از فريدونشهر درششدانگ 
ساختمان به مســاحت 139.71 مترمربع مجزی شده از پالک 1581 فرعي از 3 

اصلي  واقع در بخش2  محرز گرديده است.
10- رای شــماره 1105- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي  محمد 
حسين شفيعي فرزند علي بشماره شناســنامه 5 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 248.55 مترمربع مجی شده از پالک555 فرعي از8 اصلي 

واقع در بخش2  محرز گرديده است.
11- رای شــماره927 و 928- تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
محمدرضا محمدي راد فرزند درويش بشماره شناسنامه 478 صادره از خوانسار 

در چهار دانگ مشاع و خانم ســعيده دليري فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
673 صادره از گلپايگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه به مساحت 30.42 
مترمربع مجزی شــده از پالک7 فرعــي از3004 اصلي واقــع دربخش1محرز 

گرديده است.
12- رای شماره 1007- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر ثمري 
فرزند محمدحسين بشــماره شناســنامه 1210042517 صادره از گلپايگان در 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 231.63 مترمربع مجزی شده از پالک 2552 

اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
13- رای شــماره 1106- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله 
وکيل باشي فرزند علي بشــماره شناســنامه 47 صادره از مرکزي در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 293.61 مترمربع مجزی شــده از پالک831  فرعي از1  

اصلي واقع در بخش2 محرز گرديده است.
14- رای شماره1107- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سيده سمانه 
بطحائي فرزند سيد جواد بشماره شناسنامه 786 صادره ازگلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 124.17 مترمربع مجزی شــده از پالک 545 فرعي از 6 

اصلي واقع در بخش4 محرز گرديده است.
15- رای شــماره 923- تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضــي آقاي علي 
يزدانپرست فرزند مرتضي بشــماره شناسنامه 39 صادره از خوانسار در ششدانگ 
مغازه به مساحت 59.29 مترمربع مجزی شده از پالک11 فرعي از3  اصلي واقع 

در بخش1  محرز گرديده است.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/30

م الف: 1345786 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
فقدان سند مالکیت

4/107 شماره نامه: 140185602024003475- 1401/04/04  نظر به اينکه سند 
مالکيت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 2044 فرعی از 4999 اصلی 
واقع در بخش پنج اصفهان صفحه 268 دفتر امالک جلد 210 به نام نادر سلجوقيان 
اصفهانی )با قيد به اينکه منافع آن مادام الحيات فروشنده )مليحه سيف زاده( متعلق 
به ايشــان و پس از فوت تابع عين و متعلق به مالک می باشد( تحت شماره چاپی 
856069 ب 90 ثبت و صادر و تسليم گرديده است و سپس نامبرده  با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 1401/008703  مورخ 1401/03/22 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 90635 مورخ 1401/03/21 به 
گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسيده اســت مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را 
نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1346424 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تبصره 3 ماده 120

4/108 شماره نامه: 140185602024003743 - 1401/04/09 نظر به اينکه 
ســند مالکيت ششــدانگ پالک 4873/1 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذيل 
صفحــه 513 دفتر 112 امالک به شــماره ثبت 13258 به نــام محمد دادخواه 
تهرانی ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســليم گرديده و به موجب دستور شماره 

14010990000134731 مورخ 1401/01/07 شعبه بيستم اجرای احکام مدنی 
شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی شهيد ســردار حاج قاسم سليمانی( بازداشت 
می باشد و به موجب گواهی حصر وراثت 1596 مورخ 1384/08/26 شعبه اول 
حصر وراثت اصفهان فوت گرديده   و ورثه حين الفوت وی عبارتند از رضا و مهدی 
و زهرا و فردوس همگی دادخواه تهرانی )فرزندان( و خانم بی بی دادخواه تهرانی 
)زوجه(، سپس مهدی دادخواه تهرانی احدی از ورثه نامبرده برابر درخواست وارده 
بشماره 1401/008537 مورخ 1401/03/21 و نيز دو برگ استشهاديه محلی که 
امضاء شهود آن ذيل شماره 10087 مورخ 1401/03/21 و رمز تصديق 236796 
گواهی دفترخانه اسناد رســمی 148 اصفهان رسيده است درخواست صدور سند 
مالکيت سهم االرث خود از پالک ثبتی فوق الذکر را نموده و اعالم داشته دفترچه 
سند مالکيت مذکور نزد  خانم بی بی دادخواه تهرانی می باشد در همين راستا به 
موجب تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شده که 
به جهت انقضای مدت ده روز از تاريخ ابالغ و عدم مراجعه و تحويل سند مالکيت 
به اين منطقه ثبتی، مراتب يکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم می باشــد و يا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکيت دارد به 
اين منطقه ثبتی ارائه و يا نسبت به تحويل دفترچه سند مالکيت اقدام نمايد در غير 
اينصورت پس از پايان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه 
دفترچه ســند مالکيت وراث طبق مقررات صادر و دفترچــه اوليه از درجه اعتبار 
ساقط خواهد شد. م الف: 1346355 مهدی شــبان مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
تبصره 3 ماده 120

4/109 شماره نامه: 140185602024003820 - 1401/04/12 نظر به اينکه 
ســند مالکيت ششــدانگ پالک 4873/7 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذيل 
صفحــه 510 دفتر 112 امالک به شــماره ثبت 13257 به نــام محمد دادخواه 
تهرانی ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســليم گرديده و به موجب دستور شماره 
14010990000134731 مورخ 1401/01/07 شعبه بيستم اجرای احکام مدنی 
شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی شهيد ســردار حاج قاسم سليمانی( و دستور 
شماره 940292 مورخ 1394/10/06  شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان و دستور 
شــماره 961734 مورخ 1396/05/14 شــعبه 16 اجرای احکام مدنی اصفهان  
بازداشت می باشــد و به موجب گواهی حصر وراثت 1596 مورخ 1384/08/26 
شــعبه اول حصر وراثت اصفهان فوت گرديده   و ورثه حيــن الفوت وی عبارتند 
 از رضا و مهــدی و زهرا و فردوس همگــی دادخواه تهرانی )فرزنــدان( و خانم 
بی بی دادخواه تهرانی )زوجه(، ســپس مهدی دادخواه تهرانــی احدی از ورثه 
نامبرده برابر درخواست وارده بشــماره 1401/001324 مورخ 1401/04/12 و 
نيز دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شــماره 10153 مورخ 
1401/04/11 و رمز تصديق 825829 گواهی دفترخانه اســناد رســمی 148 
اصفهان رسيده است درخواست صدور ســند مالکيت سهم االرث خود از پالک 
 ثبتی فوق الذکر را نموده و اعالم داشته دفترچه ســند مالکيت مذکور نزد  خانم 
بی بی دادخواه تهرانی می باشــد در همين راســتا به موجب تبصره 3 ذيل ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شده که به جهت انقضای مدت 
ده روز از تاريخ ابالغ و عدم مراجعه و تحويل ســند مالکيت به اين منطقه ثبتی، 
مراتب يکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
می باشد و يا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکيت دارد به اين منطقه ثبتی 
ارائه و يا نسبت به تحويل دفترچه سند مالکيت اقدام نمايد در غير اينصورت پس 
از پايان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه دفترچه سند 
 مالکيت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
م الف: 1346350 مهدی شــبان مدير واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
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مربی مکزیکی:

دنی آلوز؟ فوتبالیست می خواهم نه بمب تبلیغاتی!
میگل هررا، مربی تیگرس مکزیک، شــایعات جذب دنی آلوز را رد کرد.دنی آلوز، ستاره 39ساله 
برزیلی، با پایان یافتن مدت قراردادش و عدم تمدید آن، از بارسلونا جدا شده و حاال بازیکن آزاد 

است. او در 14 بازی نیم فصل دوم، 1098 دقیقه در میدان بود.
 دنی آلوز اما در یک پست عجیب اینســتاگرامی، رزومه خود را به شــکلی طنزآمیز ارائه کرده و 
می گوید قصدش این است برای پیدا کردن باشگاهی جدید به این صورت تبلیغ کند.آلوز می گوید 
با وجود جدایی از بارسا و بی باشــگاه بودن، برای شرکت در جام جهانی قطر با تیم ملی کشورش 
برزیل در آمادگی کامل به سر می برد. اینکه تا 50 ســالگی به بازی کردن ادامه خواهد داد. او در 
بخش دیگری از پست اینستاگرامی خود، از خودش به عنوان »دیوانه، اما دیوانه خوب« یاد کرد.

 هنوز مشخص نیســت آلوز فصل بعد در چه تیمی بازی خواهد کرد؛ اما اخیرا از باشگاه تیگرس 
مکزیک به عنوان یکی از مشتریان او یاد شده بود.

 میگل هررا، مربی تیگرس اما با اظهارنظری قاطعانه این شــایعات را رد کرد. او در یک کنفرانس 
خبری گفت:» من به دنبــال جوان کردن تیم هســتم و به دنی آلوز نیازی نــدارم. جذب چنین 
 بازیکنی با سن باالیی که دارد، بیشــتری جنبه تبلیغاتی خواهد داشت و توجه رسانه ها را به خود

 جلب می کند.«
 

یحیی توره:

به »کسیه« گفتم شک نکن و به بارسلونا برو
یحیی توره از نقش خود در راه انتقال فرانک کسیه به بارســلونا صحبت کرد.فرانک کسیه، ستاره 
ساحل عاجی، از مدت ها پیش با بارسا به توافق رسیده بود و خبر رسمی انتقال او نیز اعالم شد. 
کسیه پس از چند فصل حضور موفق در میالن و با اتمام قراردادش ترجیح داد راهی بارسلونا شود.

 در راه انتقال او یحیی توره هم نقش داشــت. توره زمانی برای بارســا بازی می کرد و کسیه از او 
مشورت خواست.

یحیی توره در این رابطه به موندودپورتیوو گفت:» بله، واقعیت دارد که در طول مذاکرات کســیه با 
بارسلونا به او مشاوره دادم. مرتب در تماس بودیم و کسیه از من در مورد بارسلونا سوال می کرد. او 
می خواست همه چیز در مورد بارسا را بداند و مطلع بود که من شناخت خوبی از این باشگاه دارم. 

به او گفتم تردید نکن و اگر قصد پیوستن به بارسا را داری، حتما این کار را انجام بده.«
 

مدیرعامل منچسترسیتی:

 شاید »گواردیوال« روزی در ایتالیا مربیگری کند
مدیرعامل منچسترسیتی فاش کرد که پپ گواردیوال می تواند روزی در سری آ مربیگری کند. گروه 
سرمایه گذاری باشگاه سیتی اکثریت سهام پالرمو را خریداری کرد تا باشگاه پالرمو خواهر خوانده 
منچسترسیتی شود. سوریانو در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد تا از برنامه های باشگاه برای 

آینده و مالکیت جدید سخن بگوید.
از ســوریانو پرســیده شــد که آیا با پــپ گواردیوال پــس از خریــد پالرمو صحبت کرده اســت 
یا خیر که گفــت: خیر مــا صحبتی با هم نداشــتیم ولی شــاید او یــک روز اینجــا کار کند. او 
همه کارهــای مــا را مــی دانــد و فوتبــال ایتالیا را بــه خوبی مــی شناســد. مــا بودجه ای 
داریم که بایــد بجنگیم و شــانس صعود به ســری A را داشــته باشــیم. ما رویایــی داریم و 
باید جاه طلبــی، فروتنی، هوشــمندی و صبــر نیز در کنــار آن رویا داشــته باشــیم.گواردیوال 
 هرگــز در ســری آ مربیگــری نکــرده ، امــا در اوایــل دهــه ۲000 در ایتالیــا برای برشــا و رم 

بازی کرد.
 

چهره روز

انتقاد از انحالل تیم های غیرفوتبالی باشگاه های صنعتی
مدیرکل ورزش و جوانان از نحوه تیمداری و احتمال انحالل تیم های غیرفوتبالی باشگاه های صنعتی 
استان اصفهان انتقاد کرد.سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: اقدام باشگاه های صنعتی 
در تعدیل رشته های ورزشی غیر فوتبالی ضربه  مهلکی به ورزش اصفهان و کشور وارد خواهد کرد. جواد 
محمدی افزود: این باشگاه های صنعتی توانسته اند در رشته های غیر فوتبالی در سطوح ملی و بین 
المللی بدرخشند و نباید از این مسئولیت شانه خالی کنند. وی تاکید کرد: در این خصوص به زودی 

نشستی با مسئوالن این باشگاه ها برگزار می شود.
 

مشخص شدن زمان تمرینات سپاهان
زمان تمرینات ســپاهان با کادر پرتغالی مشخص شد.باشگاه سپاهان از ســه دستیار پرتغالی ژوزه 
مورایس دستیار اســبق خوزه مورینیو در تیم های اینتر، رئال مادرید و چلسی رونمایی کرد تا شاکله 

اصلی کادرفنی این تیم اصفهانی مشخص شود.
به این ترتیب هوگو آلمیدا، ستاره اسبق تیم ملی پرتغال، ژائو پدرو )مربی بدنساز( و پائولو سانتوس 
)مربی دروازه بان ها(، سرمربی جدید ســپاهان را در فصل جدید فوتبال کشورمان همراهی خواهند 
کرد. طبق برنامه ریزی، تمرینات ســپاهان برای فصل جدید لیگ برتر از سه شنبه 14 تیر در مجموعه 
باغ فردوس و کمپ اختصاصی این تیم آغاز شد که قرار بود همه بازیکنان تیم شامل محمد دانشگر و 

میالد زکی پور به عنوان خرید های تابستانی در آن حضور داشته باشند.
 

برگزاری مسابقات اسکیت آلپاین کشور در اصفهان
سرپرست انجمن اسکیت آلپاین و دانهیل کشور از برگزاری مسابقات بخش دختران و پسران انتخابی 
تیم ملی در اصفهان خبر داد. حسین خیری نیا اظهار کرد: مســابقات اسکیت آلپاین دختران کشور 
در روز پنجشنبه شانزدهم تیرماه)فردا( و مسابقات پسران نیز روز جمعه هفدهم تیرماه، به میزبانی 
استان اصفهان برگزار خواهد شد و 300 ورزشــکار دختر و پسر از 9 استان کشور به مدت دو روز در این 

مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.
به گفته خیری نیا، در این دوره از مسابقات تیم هایی از استان های خوزستان، سمنان، مازندران، تهران، 
اصفهان، خراسان رضوی، قزوین، کهگیلویه وبویراحمد و گلستان در دو بخش دختران و پسران شرکت 
می کنند. مسابقات در ماده اساللوم و در تمام رده های سنی برپا خواهد شد که در رده سنی جوانان و 

بزرگساالن بهترین ها به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.
 

دو گزینه ایرانی سپاهان برای جانشینی »دانیال«
این روزها نام دو مدافع فصل گذشــته مس رفسنجان و گل گهر ســیرجان پیرامون باشگاه سپاهان 
شنیده می شود.احمد موسوی، مدافع راست فصل گذشــته گل گهر که از استقالل جدا شد و به این 
تیم پیوست یکی از گزینه هایی است که مدیران سپاهان برای جانشینی دانیال اسماعیلی فر زیر نظر 
دارند و از فرشاد محمدی مهر به عنوان گزینه دیگر یاد می شود؛ دو مدافعی که طی فصول اخیر عملکرد 
خوبی در سمت راست  خط دفاعی داشته اند و شنیده می شود یکی از میان این دو به سپاهان خواهد 
رفت. البته حاال باید دید مورایس به حضور کدام شان در ســپاهان رای خواهد داد. با توجه به اینکه 
دانیال اسماعیلی فر فصل گذشته جانشین مناسبی نداشــت و در تمام بازی های لیگ، جام حذفی 
) به استثنای یک مسابقه( و همینطور لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت و فصل بسیار فشرده ای را 
پشت سر گذاشت، مدیران باشگاه نمی خواهند اشتباه فصل گذشته را تکرار کنند و به دنبال یک گزینه 
خارجی هم برای حضور در پست دفاع راست هســتند تا او را نیز به اصفهان بیاورند. سپاهان پس از 
معرفی رسمی مورایس و دستیارانش، حاال به چند بازیکن برای کامل شدن نیاز دارد و جذب دو مدافع 
راست یکی از نیازهای اساسی این تیم برای حضور قدرتمندانه در لیگ بیست و دوم به شمار می رود.

کافه ورزش

سخنگوی باشگاه ذوب  آهن:

قراردادهای فوتبالی 
بی قاعده هزینه ها را در باشگاه 

ذوب آهن افزایش داد
سخنگوی باشــگاه ذوب  آهن گفت: با توجه به 
مشــکالت مالی، صحبت هایی مبنی بر عدم 
حضور برخی تیم ها در حوزه قهرمانی و پیگیری 
آن ها در سطح آکادمی و آموزشی مطرح شده؛ 
اما تا این لحظه انحالل هیچ تیم و رشته  ورزشی 
قطعی نیســت.مهدی رمضانی بــا بیان اینکه 
بودجه فصل جدید ذوب آهن هنوز به تصویب 
نرسیده، اظهار داشت: بودجه باشگاه ابتدا باید 
در هیئت مدیره باشگاه کارشناسی و سپس در 
مجمع شرکت ســهامی ذوب آهن به تصویب 
برسد که این جلسه طی هفته های آینده برگزار 
 می شود.وی افزود:با نگاه مثبت و آینده نگری 
مدیرعامل، هیئت مدیــره کارخانه و همچنین 
مدیران و هیئت مدیره باشگاه ذوب  آهن، بودجه 
مناسبی که با آن توان مدیریت تیم ها را داشته  
و همچنین بخشــی از بدهی های به جا مانده 
از سالیان گذشته را پرداخت کنیم، اختصاص 
می یابد. اگر بدهی باشگاه به ارگان ها، کادرفنی 
و بازیکنان تیم ها پرداخت نشود در آینده برای 
باشگاه ایجاد مشکل می کند.رمضانی پیرامون 
شرایط باشگاه ذوب آهن در سه ماه ابتدای سال 
جاری گفت: با توجه به این که فصل ورزشــی 
1401_1400 تــا ابتدای تیر ماه ادامه داشــت، 
اقدامات باشگاه تا این زمان بر اساس بودجه و 
برنامه ریزی فصل قبل بوده است. طی سه ماه 
ابتدای ســال جاری تیم های مختلف باشگاه 
در بخش آکادمی و بزرگســال نتایج به نسبت 
قابل قبولی کســب کردند.ســخنگوی باشگاه 
ذوب آهن ادامه داد: از جمله بهترین نتایج فصل 
گذشته به ارتقای جایگاه تیم فوتبال بزرگساالن 
و حضور در میانه های جدول پس از چند فصلی 
که منجر به نگرانی فوتبال دوســتان اصفهانی 
و به طور خاص هواداران ذوب آهن شــده بود، 
قهرمانی لیگ یک و کسب جواز صعود به لیگ 
برتر بسکتبال در بخش بانوان، نایب قهرمانی 
تیم بســکتبال آقایان با شرایط سخت و بدون 
حضور بازیکنان خارجی و همچنین کسب مقام 
قهرمانی تیم نوجوانان ذوب آهن در لیگ کشور 

می توان اشاره کرد. 

اخبار جهان

وز عکس ر

تمرین شاداب 
پرسپولیس

فوتبــال  تیــم  تمریــن 
پرســپولیس بــا حضــور 
پرتعداد هــواداران این تیم 
در ورزشگاه شــهید کاظمی 

تهران برگزار شد.

سکوت مدافع سابق استقالل شکست؛

 دانشگر: به هزار و یک دلیل رفتم!
مدافع پیشین استقالل چند روز پس از جدایی از این تیم و پیوستن به سپاهان، برای اولین بار نسبت به این تصمیم خود واکنش نشان داد.اولین شوک را در روزهای 
نقل و انتقاالت، محمد دانشگر با جدایی غیر منتظره اش از استقالل به هواداران این تیم وارد کرد و با قراردادی که برخی از رسانه ها آن را نجومی دانستند به سپاهان 
پیوست.مدافع سابق استقالل با گذشت چند روز از این انتقال جنجالی سرانجام سکوتش را شکست پیامی را در این ارتباط منتشر کرد:»آدمی که بخواهد برود، داد 
نمی زند که دارم می روم، آدمی که رفتنش را داد می زند، داد می زند که نگذارند برود. من رفتم به هزار و یک دلیل و از هواداران حرف شنیدم. ایرادی نیست، چون از 
خودی شنیدم.روی دستانم نوشتم تاج که تا ابد فراموش نکنم کجا بودم و فراموش نمی کنم. اما این رفتن را گردن کسی نمی اندازم چون در مرامم نیست. فقط یک 
جمله که در این ۶-5 سال رفتارهایی دیدم که شاید یک روز آنها را به شما گفتم و حق را به من دادید...و در آخر… دوست تان دارم. پیام های تان را دیدم و شنیدم و 

قول می دهم شادی بعد از گل هایم را که از من با پیراهن استقالل دیدید را دیگر نمی بینید.«

تیم فوتبال ذوب آهن  روز دوشــنبه برخالف سکون 
و آرامش چندهفته اخیر، روز شــلوغی را پشت سر 
گذاشت و چهره  های جدیدی به کادرفنی و ترکیب این 
تیم اضافه شدند.ذوب آهن در تازه ترین اقدام نقل و 
انتقاالتی خود امیرحسین جدی مدافع فصل گذشته 
تیم فوتبال پیکان را به خدمت گرفت. مدافع تازه وارد 
ذوب آهن سابقه حضور در تیم های آلومینیوم اراک 
و صبای قم را در کارنامه خود دارد و ســومین خرید 
ذوبی ها در نقل و انتقاالت امســال به شمار می رود. 
سبزپوشــان اصفهانی پیــش از این آرمــان اکوان، 
مدافع فصل گذشته گل گهر و شهرام ساالری دومین 
گلزن برتر لیگ آزادگان را هم به خدمت گرفته بودند.

گاندوهای اصفهانی در پنجره نقل و انتقاالتی امسال 

تالش کردند تا شاکله اصلی تیم شان را حفظ کنند و بر 
همین اســاس تاکنون قرارداد ابراهیم زاده، آشوری، 
نورمحمدی و قریشــی را تمدید کرده اند. با این حال 
سبزپوشــان اصفهانی در نقل و انتقاالت امســال 4 
خروجی نام آشنا نیز داشــتند و رضا خالقی فر، علی 
خدادادی، عارف رستمی و حسین ابراهیمی از جمع 
گاندوها جدا شــده اند. فعالیت های نقل و انتقاالتی 
ذوب آهن تنها به جذب بازیکن محدود نمی شــود و  
طبق اعالم رسمی این باشــگاه، قاسم حدادی فر در 
کســوت مربی به ذوب آهن بازگشت.کاپیتان سابق 
ذوبی ها در شــرایطی کنار تارتار قرار گرفته اســت که 
فصل گذشته توسط سرمربی سبزپوشان از ترکیب تیم 
کنار رفت و همین اتفاق منجر به جدایی کامل او شده 

و دلخوری های زیادی را برای ســتاره سابق ذوبی ها 
ایجاد کرد، با این حال مشخص است که حدادی فر 
اختالفات قدیمی را با تارتار حل کرده و در فصل آینده 
به عنوان دســتیار در کنار تارتار حضور خواهد داشت.

یکی دیگر از تغییرات جــذاب در نیمکت ذوب آهن، 
اضافه شدن محمد نوری به کادر فنی تیم فوتبال این 
باشگاه است.کاپیتان سابق پرســپولیس پیش از 
این در تیم های پیکان و پارس جنوبی شــاگرد تارتار 
بود و  حاال در نخستین تجربه جدی مربیگری خود 
جانشین حسین معمار شده و روی نیمکت ذوب آهن 

خواهد نشست. 

نگاهی به روز شلوغ  ذوب آهن در نقل و انتقال ها؛ 

  از حضور کاپیتان پرسپولیس روی نیمکت تا پیوستن
 مدافع سابق پیکان به گاندوها

عکس: تسنیم

    رفت و آمدهای تاریخی دو باشگاه استقالل و سپاهان؛

  یک رابطه عاشقانه!

»استقالل – سپاهان«؛ دو تیمی که شــاید در هیچ فصلی از بازار نقل و 
انتقاالت به اندازه تابســتان 1401 به صورت مستقیم شاهد جابه جایی 
بازیکنان یکدیگر نبوده باشند. چراغ اول را آبی ها روشن کردند. جایی 
که آنها پس از مذاکره با سجاد شهباززاده توانستند او را از سپاهان جذب 

کرده و نخستین خرید تابستانی خود را رقم بزنند.
این خرید آبی ها با حمله ای از سوی ســپاهان همراه بود و آنها محمد 
دانشــگر را جذب کردند که همگان گمان می کردند این بازیکن تمایل 
دارد قراردادش را با استقالل تمدید کند. جدایی مدافعی که به یکی از 
ستون های اصلی خط دفاعی آبی ها تبدیل شده بود، هواداران استقالل 

را به شوک فرو برد.
با این حال، مدیران استقالل مجددا بازیکن دیگری را از سپاهان شکار 
کردند و این مرتبه قرعه به نام رضا میرزایی خــورد. نکته جالب اینکه 
در این روزها شــایعات متعددی درباره عالقه دو باشــگاه به بازیکنان 
تیم مقابل شنیده می شود و شاید این 3 جابه جایی، آخرین انتقاالت 

امسال میان دو باشگاه استقالل و سپاهان نباشد.
در گذشــته انتقال های بزرگی به صورت مستقیم میان دو باشگاه رخ 
داده است. بازیکنان مطرح فوتبال ایران که یا از استقالل به سپاهان رفته 
اند و یا بالعکس. در ادامه به مرور مهم ترین انتقال های مستقیم میان 
دو باشــگاه می پردازیم هر چند که انتقال های غیر مستقیم متعددی 

نیز صورت گرفته است:
احمدرضا عابدزاده ،اسطوره فوتبال ایران یکی از نخستین انتقال های 
مســتقیم میان دو باشگاه بود. او در ســال 137۲ به سپاهان رفت اما 

مصدومیت شدید مانع از این شد که او مدت زیادی را برای اصفهانی ها 
به میدان برود و پس از آن نیز به پرسپولیس پیوست.

ســیدمهدی رحمتی، تنها بازیکن فوتبال ایران اســت که دو بار و در دو 
انتقال مســتقیم از سپاهان به استقالل آمده اســت. او در سال 84 از 
اصفهان به تهران آمد و پس از جدایی از استقالل، راهی مس کرمان شد. 
رحمتی دوباره از کرمان به اصفهان رفت و با این تیم دو بار پیاپی قهرمان 
لیگ برتر شد. رحمتی مجددا در انتقالی مستقیم از سپاهان به استقالل 

پیوست و این بار قهرمانی با آبی های پایتخت را جشن گرفت.
وریا غفوری ،کاپیتان حال حاضر استقالل که هنوز وضعیت او با آبی های 
پایتخت نامشخص است، با انتقالی مستقیم از اصفهان به تهران آمد. او 
پس از ۲ فصل حضور در سپاهان، در آغاز فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
9۶–1395 با عقد قراردادی دو ساله به تیم استقالل پیوست. غفوری 
۶ فصل گذشــته را برای آبی های پایتخت به میدان رفته و در روزهایی 
که زمزمه عالقه دوباره سپاهان به او شنیده می شود، امیدوار به تمدید 

قراردادش با استقالل است.
احمد مومن زاده را می توان یکی از بمب های نقل و انتقاالتی آن زمان 
فوتبال ایران نامید. بازیکنی که توانسته بود عنوان آقای گلی لیگ ایران 
را از آن خود کند و با انتقالی پر سر و صدا از سپاهان به استقالل آمد. اما 
او هرگز نتوانست درخشش در اصفهان را با لباس آبی ها تکرار کند و یک 

فصل تمام در امر گلزنی ناکام بود.
امید ابراهیمی هم یکی دیگر از انتقاالت بزرگ میان دو باشگاه است. 
امید در شــهرداری بندرعباس فوتبال حرفه ای خود را آغاز کرد و امیر 

قلعه نویی نیز این بازیکن را به سپاهان برد. او پس از 4 فصل حضور در 
اصفهان، در سال 93 راهی استقالل شد و بهترین دوران ورزشی خود را 
در جمع آبی های پایتخت گذراند. هواداران استقالل همچنان امیدوارند 

تا ابراهیمی دوباره به این تیم بازگردد.
علی کریمی نیز یک انتقال مهم بین دو باشگاه بود. بازیکنی که به دلیل 
مصدومیت های متوالی به نوعی از ســپاهان کنار گذاشــته شد اما با 
حضور در استقالل، توانایی های باالیش را به همگان ثابت کرد. کریمی 
روزهای خوبی را در استقالل سپری کرد و اصفهانی ها نیز مدت ها از این 
مسئله ناراحت بودند چرا که او را به راحتی از دست دادند. در این روزها 
یک بار دیگر نام کریمی پیرامون هر دو باشــگاه شنیده می شود و باید 
دید این بازیکن فصل جدید را در ترکیه ادامه خواهد داد یا راهی یکی از 

دو تیم استقالل و سپاهان خواهد شد.
باید از مجتبی جباری هم در این لیست نام برد. هشِت شاکی آبی ها به 
دلیل مشکالتی که با مسئولین آن زمان استقالل داشت، راهی سپاهان 
شد اما خیلی زود با جدایی از زردپوشان، به االهلی قطر پیوست. او در 
روزهای آخر فوتبالش به استقالل بازگشت ولی باز هم به دلیل برخی 

مشکالت، برای همیشه فوتبال را کنار گذاشت.
سرور جباروف نیز سابقه حضور در هر دو تیم را دارد. نام لئوناردو پادوانی 
نیز در این لیست قرار می گیرد. فابیو جانواریو، هاشم بیگ زاده، خسرو 
حیدری ، مسعود ریگی،احمد جمشــیدیان، علی حمودی، سیاوش 
یزدانی، یعقوب کریمی، امید نورافکن و حســین کاظمی را هم به این 

لیست اضافه کنید!
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شهردار:

اصفهان در زمینه هوشمندی نسبت به سایر شهرها پیشگام است
شهردار اصفهان گفت: به همت تیم خوب مستقر شده در شهر و هم دلی و هم گرایی ایجاد شده، اصفهان 
در زمینه هوشمندی نسبت به سایر شهرهای کشور پیشگام است.علی قاسم زاده اظهار کرد: در جلسه 
شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر با وزیر کشور، موضوع هوشمندسازی شهرها مطرح 
شد.وی مطرح شدن موضوع هوشمندسازی شهرها را تلنگری برای توجه به این موضوع دانست و ادامه 
داد: به نظر می رسد مطرح شدن این موضوع برای تحقق آن موثر واقع شود.شهردار اصفهان تاکید کرد: 
با توجه به انجام مراحل ثبت درخواســت صدور الکترونیک، به نظر می رسد سامانه »توسعه هوشمند 
شهر« خوب عمل می کند، اما امکان دارد مشــکالتی وجود داشته باشد که به تدریج برطرف می شود.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه بخشی از هوشمندســازی مربوط به مباحث فناوری است، اما اصل آن 
به هوشمندی انسان در تمام زمینه ها بازمی گردد، ناگزیر هستیم هوشمندانه عمل کنیم و به استقبال 
هوشمندسازی برویم.قاسم زاده با بیان اینکه انتخاب مسیر هوشمندسازی، نیاز به هوشمندی دارد و هر 
شهری که در این راستا زودتر اقدام کند، در ارتقای کیفیت زندگی جلوتر است، خاطرنشان کرد: به همت 
تیم خوب مستقر شده در شهر و هم دلی و هم گرایی ایجاد شده، اصفهان در زمینه هوشمندی نسبت به 

سایر شهرهای کشور پیشگام است.
 

عضو شورای شهر:

حذف خودیاری در شهرداری و درآمد پاک از اولویت های شورای 
ششم شهرداری است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در سلسله نشست های هم اندیشی میز محالت شهرداری منطقه دو که 
با حضور معتمدان و فعاالن فرهنگی و اجتماعی محله دهنو برگزار شد،گفت: دو محله دهنو و عاشق آباد به 
دنبال مطالبه های خود هستند تا مشکالت این منطقه رفع شود.محمدرضا فالح در سلسله نشست های 
هم اندیشی میز محالت شهرداری منطقه دو که با حضور معتمدان و فعاالن فرهنگی و اجتماعی محله 
دهنو برگزار شــد، اظهار کرد: همیشه دو محله دهنو و عاشــق آباد را به دو محله پویا با افراد مطالبه گر و 
فعال می شناسم و بسیار خرسندم که اکنون محله دهنو را با چهره ای متفاوت با رویکرد توسعه می بینم.

وی افزود: پیگیری مشکالت مردمی وظیفه شورای اســالمی شهر و مطالبه گری حق مردم است، اما 
زحمات مسئوالن شهری در آبادانی شــهر نیز نباید مغفول بماند.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه محله دهنو با ۱۶۰ شهید دوران دفاع مقدس و یک شهیده به نام»طیبه واعظی« از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: اکنون چهره خیابان های محله دهنو نسبت به گذشته بسیار متفاوت 
و اقدامات خوبی به مدد فعاالن اجتماعی و معتمدان محل و شهرداری انجام شده است که باید قدردان 
آنها بود.وی اضافه کرد: در این دوره شورای اسالمی شــهر که همگی جزو نیروهای ارزشی و انقالبی و 
با حمایت مردم انتخاب شدند؛ در نظر داریم که درآمد پاک به شهرداری و شورای اسالمی شهر تزریق 
شود و خودیاری از هیچ فردی گرفته نشــود.فالح تاکید کرد: در هیچ کدام از مناطق شهرداری اصفهان 
مصوبه ای تحت عنوان توافق غیراصولی و دریافت هزینه ای تحت عنوان خودیاری نداریم.وی گفت: مردم 
محله دهنو به ورزش های باستانی عالقه زیادی دارند، اما حسینه ابوالفضل )ع( محل مناسبی برای 

ورزش های باستانی نیست و باید ذکرخانه )زورخانه( برای این محله احداث شود. 
 

تصادف مینی بوس حامل کارکنان فوالد مبارکه با تریلی
مدیر روابط عمومی اورژانس استان اصفهان از تصادف سرویس کارکنان فوالد مبارکه در محور صفاییه 
به فوالدشهر خبر داد.عباس عابدی گفت: این حادثه ۱٠ مصدوم به جا گذاشت که دو نفر آن ها سرپایی 
مداوا شده و سایرین به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند. وی افزود: بعد از ظهر روز دوشنبه ساعت 
۱۶:۱٠ مینی بوس حامل کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان با یک تریلی تصادف کرد.به گفته مدیر روابط 

عمومی اورژانس ،خوشبختانه  این حادثه هیچ فوتی نداشته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از تشکیل کارگروه نوآوری در حوزه فعالیت های فرهنگ بنیان در استان اصفهان خبرداد؛

نواندیشی و نوآوری

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: کارگروه مشورتی برای مشورت 
و آموزش نحوه کار در حوزه فناوری های فرهنگی و حل مسائل مختلف 
اجتماعی و فرهنگی در اصفهان تاسیس خواهد شد.سید مجید امامی 
در نشســت »ظرفیت های صنایع خالق و فناوری های فرهنگی استان 
اصفهان« که توسط خانه فناوری های فرهنگی اصفهان وابسته به دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: باید به زیست بوم نوآوری 
فرهنگی بازگشت تا راه حل مشکالت کشور از دل مسئله استخراج شود و 
این کارگروه ها که با مرکز نوآوری دفتر تبلیغات اسالمی و خانه خالق ارتباط 
گســترده ای پیدا می کند، به دنبال تداوم این اتفاق در استان هاست.به 
گفته وی، برخی مجموعه ها هنوز در حوزه نوآوری فرهنگی ورود نداشته 
اند و ما از آن ها دعوت می کنیم که به سراغ جبهه مظلوم زندگی اجتماعی 
ما، یعنی فرهنگ، هنر و رسانه بیایند. از دو سال گذشته »اخالق هوش 
مصنوعی« دســتور کار جهانی در معاونت فرهنگی یونسکو شده است، 
آنطور که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشــور می گوید پس از مذاکرات 
بسیار، امســال در مجمع عمومی، سند اخالق هوش مصنوعی یونسکو 
به صورت قطعنامه تصویب شد، مســئله فرهنگ جهانی در هزاره آینده، 
مسئله اخالق هوش مصنوعی اســت، چون الگوی زیست و حکمرانی 
جهانی به سمت هوش مصنوعی می رود پس الگوی فرهنگ جهانی هم 
تغییر می کند.وی از برگزاری کنفرانــس منطقه ای به صورت حضوری و 
مجازی با رویکرد اسالمی در حوزه اخالق هوش مصنوعی خبرداد و گفت: 

یکی از مشکالت مطرح این است که هوش مصنوعی از زمان ایجاد، در 
حال تهاجم به نظم اخالقی فطری است و این سوال که هوش مصنوعی 
چگونه توانسته بر اختیار و حریم خصوصی افراد فائق بیاید ،در بین افراد 
فعال این حوزه مطرح اســت.امامی  یکی از مشکالت کشور در صنایع و 
نوآوری های فرهنگی را  فقدان صندوق های سرمایه گذاری تخصصی می 
داند و معتقد است در همین راستا ما در حال حاضر طرح اولین صندوق 
ســرمایه گذاری کاراکتر را در حال اجرا داریم که کار آن سرمایه گذاری و 
مشارکت در طراحی، معرفی و تجاری سازی شخصیت ها و کاراکترهاست 
که با هویت مصرف کننده ارتباط دارد و با مطلوبیت فرهنگی مخاطب رابطه 
برقرار می کند.وی   یکی از چالش های امروز را آموزش زبان دوم و زبان 
انگلیسی دانست و بیان کرد: منابع مکتوب و مولتی مدیای آموزش زبان 
مبتنی بر فرهنگ و سبک زندگی غربی است و آموزش زبان، فوق العاده 
موجب تغییر سبک زندگی می شود و ما به خصوص در حوزه گروه های 
آسیب پذیری مثل کودکان خردساالن باید منبع داشته باشیم، منبعی که 
تجاری و بازاری شود و آنقدر کارآمد که بازیگران این حوزه خود به سراغ آن 
بیایند.به گفته امامی، به طور مثال باب اسفنجی که یکی از شخصیت های 
محبوب جهان است با دیرینگی نزدیک به ۲۰ سال اثرگذار است و برهمین 
اساس است که اقتدار فرهنگی آمریکا و هژمونی فرهنگی آمریکا ایجاد 
می شــود و ما اگر بنا بر مقاومت فرهنگی داریم، بخشی از آن مقاومت 
مبتنی بر کاراکتر اســت و اگر کاراکتری برای مقابله و مقاومت نداشته 

باشیم دچار آسیب خواهیم شد.

وجود ظرفیت ویژه در دفتر تبلیغات اســامی برای ورود جدی به 
صنایع خاق و نوآوری های فرهنگی

 حجت االســالم و المســلمین عبدالرســول احمدیــان، رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان نیز در این نشست گفت: با توجه به شعار سال 
جاری مبنی بر »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی«، حمایت ویژه از 
مجموعه های دانش بنیان در جهت صنایع خالق و نوآوری های فرهنگی 
از جمله اولویت های خانه فناوری هــای فرهنگی اصفهان خواهد بود.به 
گفته وی، اجماع حوزه های مختلف کاری اعم از پژوهش، آموزش، تبلیغ، 
هنری و... در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و همچنین ارتباط با طیف 
وسیعی از طالب، مبلغان و روحانیون، ظرفیت ویژه ای برای ورود جدی به 

صنایع خالق و نوآوری های فرهنگی فراهم کرده است.

ظرفیت عظیم اصفهان در صنایع خاق و نوآوری های فرهنگی

حجت االســالم و المســلمین قطبی، مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و 
خالقیت اشراق گفت: صنایع خالق مدیریت افکار نگرش ها و ذهنیت های 
انسان هاست و اصفهان ظرفیت بی نظیری در این حوزه دارد و در حوزه 
صنایع دستی تنها شهری است که بیشــترین رشته هنری فعال را دارد، 
۱۹۰ رشته رسمی تا رشته های غیررسمی بین ۲۷۰ رشته هنری را شامل 
می شود. اصفهان در حوزه تئاتر و موسیقی و ادبیات دارای مکتب است و 
این ها میراثی است که گذشتگان برای ما به یادگار گذاشته اند و متاسفانه 
امروز نگاه پایتخت به اصفهان اگر نگوییم ســطحی نگر، بچگانه الاقل 
سختگیرانه است. امروز اگر شــاخصه هایی برای سنجش سلیقه های 
هنری مردم داشــتیم اصفهان رتبه باالیی در فهم عالقه مندی و رویکرد 
هنری و اقبال به هنر خواهد داشــت و با اکوسیستم خوب کسب و کار، 
کریدور صنایع خالق را به تمام معنا شکل داده، شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان، اولین نهاد سازمان یافته رسمی در حوزه علم و فناوری در کشور 
است که وقتی تاسیس شد )حدفاصل سال های ۷۹ تا ۸۲( نام پارک علم 
و فناوری وارد ایران نشده بود و پارک علم و فناوری پردیس تهران که امروز 
انقدر مورد توجه است با چندسال تاخیر نسبت به اصفهان تاسیس شد 
همچنان که اولین مراکز رشد علوم انسانی در اصفهان ایجاد شدند.به گفته 
وی، این ها ظرفیت اصفهان اســت که نباید آن را نادیده گرفت، جلسات 
فصلی برای استفاده از این ظرفیت ها، تعیین ماموریت و مطالبه گری نیاز 
است. امروز فضای مجازی تمام ابعاد زندگی ما را در بر گرفته و اصفهان 
توان و ظرفیت های خوبی در حوزه فضای مجازی دارد و اساســا فضای 
مجازی ترکیبی از هنرو فناوری است و بهترین هنرمندان ما از اصفهان 

هستند، باید به این ظرفیت ها اعتماد کرد و به آن ها مسئولیت داد.
حجت االسالم و المســلمین قطبی افزود: ۵۷۰ شرکت دانش بنیان در 
اصفهان وجود دارد، اصفهان با ۷ درصد جمعیت کشــور ۱۰ درصد شرکت 
دانش بنیان را در اختیار دارد، همه این ظرفیت ها برای کمک به کشــور و 

مسئولین پای کار هستند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: یکی 
از اولویت هایی که شورای دوره ششــم برای ایجاد 
عدالت، مدیریت بهره ور، کنترل امضاهای طالیی و 
رانت و ایجاد بسترهای شــهر مناسب برای زندگی، 

دنبال می کند مسئله هوشمندسازی است.
علی صالحی در سومین نمایشــگاه شهر هوشمند 
ایران، اظهار کرد: بــرای اینکه بخواهیم به مســئله 
هوشمندسازی که مقوله گسترده و پیچیده ای است 
و محدود به حوزه فناوری اطالعات نمی شود، نزدیک 

شویم باید تجارب موفق را به اشتراک بگذاریم.
وی ادامــه داد: البته هوشمندســازی یک هدف و 
مقصد ایستا نیســت، بلکه یک گفتمان و مسیر در 
جریان است که روز به روز ابعاد آن گسترده تر می شود 
و باید به ســمت آن حرکت کرد از این رو نیاز است، 
تجارب موفق به اشتراک گذاشــته شود و هر فردی 
از نگاه خود موضــوع و محصولی را کــه ایجاد کرده 
است، استفاده کند تا مسیرهایی که از قبل طی شده 
دوباره تکرار نشود.ســخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: فضای نمایشــگاهی بهترین فرصت 
برای استفاده از تجارب است تا بتوانیم تجارب موفق 
خودمان را به اشتراک بگذاریم و از تجارب سایر افراد 
نیز کمک بگیریم.وی اضافه کرد: نمایشگاه فعلی در 

مقایسه با نمایشگاهی که چند ماه پیش با موضوع 
هوشمندســازی در کیش برگزار شــد، از نظر فضا، 
کمیت و کیفیــت قابل توجه تر و برخوردارتر اســت، 
اما آنچه اولویت دارد این اســت که تعامالتی شکل 
بگیرد که منتج به نتیجه های عملیاتی و خروجی های 
محسوس شود تا در نهایت شهروندان هر مجموعه 
بتوانند از تعامالتی که ذیل این نمایشــگاه ها شکل 

می گیرد، بهره مند شوند.
صالحی افــزود: یکــی از اولویت هایی که شــورای 
دوره ششــم برای ایجاد عدالــت، مدیریت بهره ور، 
کنترل امضاهای طالیی و رانت و ایجاد بســترهای 
شــهر مناســب برای زندگی دنبال می کند،مسئله 

هوشمندسازی است.

سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

هوشمندسازی، اولویت شورای شهر در دوره ششم

امام جمعه اصفهان:

هیئت داری و مداحی شغل و حرفه نیست، عشق است
امام جمعه اصفهان گفت: هر چه به ظهور نزدیک می شویم ، هیئات مذهبی قوی تر می شوند.

آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نــژاد در دیدار مســئوالن شــورای هیئات مذهبــی و کانون 
مداحان اظهار کرد: امام صادق علیه 
السالم می فرمایند »اگر خدا 
امیرالمومنیــن )ع( را بــرای 
فاطمــه )س( خلق نمی کرد، 
همتایی و کســی کــه لیاقت 
زوجیت حضرت فاطمه )س( 
را داشته باشد، در روی زمین 
نبود از آدم و همــه بچه های 

آدم«.
وی رعایت تقوا و خود سازی 
در بیــن مســئولین هیئــت 
مذهبی و مداحــان اهل بیت 
)ع( را با روایت حدیثی از امام 
محمد باقر )ع(  بیــان کرد و 
گفت: »به خدا سوگند ما هیچ 
برگه برائتی از خــدا نداریم و 
هیچ قرابــت و نزدیکی با خدا 
نداریم. هیچ حجتی هم علیه خدا نداریم؛ ما به خدا نزدیک نمی شویم جز با اطاعت خدا. اگر مطیع 
خدا بودیم والیت ما به دردش می خورد و هر کس نافرمانی خدا را بکند، والیت ما هیچ به درد او 

نمی خورد. وای بر شما مغرور نشوید.«
آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: بنا بر روایتی از امام صادق علیه السالم خداوند به حضرت داود علیه 
السالم فرمود که معصیت کاران را بشــارت بده و صدیقین را بترسان، حضر ت داود علیه السالم 
گفت: خدایا چطور این کار را بکنم؟ فرمود:گنهکاران را بشارت بده و بگو خدا غفار است و صدیقین 
را بفهمان که اگر بخواهم حســاب و کتابی برای شــما باز کنم، به این راحتی احدی از شــما وارد 

بهشت نمی شوید.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: آنچه که تشــیع را تا برهه کنونی حفظ کرده و ادامه داده، همین 
هیئات مذهبی و همین عزاداری ها بوده است.به گفته وی، هر چه به ظهور نزدیک می شویم مردم و 
هیئات مذهبی قوی تر می شوند؛ هیئت داری و مداحی شغل و حرفه نیست بلکه عشق است و این 
عشق باید در عمق جان و همچنین ظاهر آن کس که مسئولیت هیئت را دارد، نهادینه شده باشد.

آیت ا...طباطبایی نژاد توجه به نماز اول وقت، نماز جماعت، تعظیم شــعائر الهی در هیئت، جذب 
جوانان در مســیر الهی و... را از ویژگی های یک هیئت موفق بیان کرد و گفت:به محض شــنیدن 
صدای اذان باید مراســم هیئت تعطیل و همه برای نماز آماده شــوند؛ این یکی از مسائل مهم و 

اساسی است که در استان اصفهان باید به یک الگو تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اســالمی هم در این دیدار گفت: هیئات مذهبی از جنس مردم هســتند و در 
ارتقای سطح فرهنگ دینی و حضور موثر در فعالیت های اجتماعی نقش بسزایی داشته و دارند.

 حجت االسالم والمسلمین مهدی فوقی با اشــاره به روایتی از حضرت امام صادق علیه السالم 
گفت: بر اســاس بیان حضرت، والیت ائمه علیهم السالم در سرشت شــیعیان عجین شده و با 

خوشی آنان خوشحال و با ناراحتی آنان ناراحتند.
وی ایجاد نشــاط و امید در عید ا... االکبر عید ســعید غدیر خم را از وظایف هیئت های مذهبی 

برشمرد و خواستار پرداختن به برگزاری کاروان های شادی در روز عید شد.

با مسئولان

چهره روزخبر

نماینده مردم در مجلس:

شورای شهر برای احقاق 
 حقابه اصفهان از وزارت 

نیرو شکایت کند
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: اعضای شــورای شهر اصفهان 
بایــد کار حقوقی جــدی انجام دهنــد و برای 
گرفتن حقابه فضای سبز از وزارت نیرو به قوه 
قضاییه شکایت کنند.مهدی طغیانی در نشست 
کمیسیون ویژه آب شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: اصالح حکمرانی آب به شــرط آنکه 
همه عوامــل توجیه باشــند، فرآیند زمان بری 
است، اما مسئله کنونی آن اســت که ما دیگر 
زمانی نداریم و فرونشست به زیر شهر و به زیر 
خانه های مردم رسیده اســت. خودمان باید 
فکری کنیــم یعنی الزم اســت عکس العمل 
جدی، کار شبانه روزی و جهادی کرد تا اوضاع 
تشدید نشود.وی درباره حقابه فضای سبز شهر 
افزود: اعضای شــورای شــهر باید کار حقوقی 
جدی انجام دهند و برای گرفتن حقابه فضای 
سبز از وزارت نیرو به قوه قضاییه شکایت کنند.
برای اینکه بتوان حق این مردم را گرفت بازهم 
می گویم بایــد کار حقوقی کرد؛ در این راســتا 
الزم است نماینده حقوقی شورای شهر هر روز 
برای پیگیری آب زاینــده رود و دفاع از حقابه 
مردم اصفهان در دادگاه حاضر شود.طغیانی در 
خصوص عدالت در حکمرانی آب گفت: در برخی 
از مناطق شهر اصفهان آب شرب نیست، این در 
حالی است که اگر آب کم هست، باید برای همه 
مناطق کم باشد.به گفته نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی، طی ۱۰ سال گذشته 
طرح شفافیت حقابه ها را داشتیم که تا امروز 
این مهم محقق نشده اســت؛ در حال حاضر 
نیز طرح جامع آب در جریان اســت، اما سوال 
این جاســت که برای این طرح چند سال باید 
صبر کرد؟ در حالی که ما دیگر زمانی برای صبر 

کردن نداریم.

معاون شهردار تشریح کرد: 

ارمغان میز هوشمندسازی شهرداری اصفهان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه میز هوشمندســازی در قالب یک چارچوب کالن مجموعه پروژه ها را با یکدیگر هماهنگ 
می کند، گفت: بزرگ ترین فعالیت میز هوشمندسازی یکپارچه کردن تمام فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه های مختلف است.سعید ابراهیمی اظهار 
کرد: میز هوشمندسازی شهرداری از زمان فعالیت شهردار اصفهان تشکیل شد، بزرگ ترین فعالیت میز هوشمندسازی یکپارچه کردن تمام فعالیت های سخت افزاری 
و نرم افزاری در حوزه های مختلف بوده است.وی با بیان اینکه در میز هوشمندسازی در قالب یک چارچوب کالن بزرگ ترین کار این بود که مجموعه پروژه ها با یکدیگر 
هماهنگ شود، ادامه داد: تعدادی از پروژه های کلیدی به هر دلیل متوقف یا سرعت پیشرفت آن کاهش یافته بود، لذا در دستور کار میز هوشمند قرار گرفته است و به 
طور پیوسته رصدها انجام شد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه تعدادی از پروژه های شهر اولویت نداشته و متوقف شده است، 
تصریح کرد: امسال در میز و پروژه هوشمندسازی جلوی فعالیت یک سری پروژه های بی ارتباط گرفته شد و سعی بر این بود در چارچوب کالن این موضوع مدنظر باشد 
و اجرای پروژه هایی که ارزش افزوده ایجاد نمی کند یا در شرایط فعلی اولویت ندارد، متوقف شود که این موارد از مهم ترین فعالیت های میز هوشمندسازی بوده است. 

نشست 
شهرداران 

شهرهای بیش از 
 200 هزار نفر با 

وزیر کشور
نشست شهرداران شهرهای 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر با احمد 
وحیدی، وزیر کشور در محل 

وزارت کشور برگزار شد.

وز عکس ر

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اصالح، بهسازی و نوسازی 
شبکه فاضالب این کالن شهر، در صورت تامین اعتبار کافی به حداقل 2 سال زمان 
نیاز دارد.حسین اکبریان افزود: به دلیل قدمت حدود 5٠ ساله شبکه فاضالب در 
این خطه نقاطی دچار خرابی شده است که به طور حتم باید بهسازی و نوسازی 
شود.وی ادامه داد: برای مرحله نخست اصالح و بازسازی شبکه حداقل یک هزار 
میلیارد تومان نیاز داریم که بخشی از آن از مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان 
تامین شده است.اکبریان اظهارداشت: بخش قابل توجهی از حوادث شهری که 
این روزها نیز بیشتر شده ناشی از فرسودگی شبکه فاضالب است بنابراین اصالح 
آن اهمیت باالیی دارد.مدیرعامل آب وفاضالب اصفهان همچنین درباره شرایط 
خشکسالی در استان و کسری منابع آبی تصریح کرد: اصفهان همچنان با کمبود 
2 متر مکعب بر ثانیه آب آشامیدنی در اوج ساعات مصرف روبه روست؛ اما با این 

حال سعی کرده ایم با تمهیداتی قطعی آب در شبکه نداشته باشیم.
اکبریان اضافه کرد: امسال در مناطقی افت فشار آب شبکه گزارش شد؛ اما تاکنون 
نیازی به توزیع آب با تانکر نبوده است و پیش بینی می شود که بتوان تابستان 

را با همین شرایط ســپری کرد.وی تاکید کرد: از عموم مردم درخواست داریم 
مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدررفت را اولویت خود قرار دهند زیرا بدون این 
امر مشکالت جدی خواهیم داشت. شرکت آب و فاصالب اصفهان،  یکصد شهر 

و ۹48 روستای استان را تحت پوشش دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: تعریف و 
اجرای ۹ طرح پیشران اقتصادی در استان به ایجاد زیست بوم کسب و کار و 

فرصت های شغلی زیادی منجر خواهد شد.
احسان شهیر افزود: ۹ طرح پیشران اقتصادی شامل دهکده لجستیک، چهار 
منطقه ویژه اقتصادی، شیمی پارک، شهرک های گلخانه ای، منطقه ویژه علم 
و فناوری، مجتمع اصفهان هوشمند و شــهرک های طال و جواهر، پوشاک، 
کیف و کفش و فرآوری  عناصر معدنی  راهبردی است که با آینده نگری و نگاه 

همه جانبه تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در ســفر رییس جمهور و هیئت دولت به استان اصفهان در 
خرداد امسال بر تسریع در صدور مجوزها و عملیات اجرایی این طرح ها تاکید 
شد، اظهار داشت: اجرای هر یک از این طرح ها فرصت های شغلی مستقیم 
و غیر مســتقیم زیادی را به وجود می آورد به عنوان مثال بــا ایجاد دهکده 
لجستیک ظرفیت ایجاد 500 فرصت شغلی به صورت مستقیم و بیش از پنج 

هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد می شود.
شهیر با اشاره به اینکه دهکده لجستیک در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی شرق 
اصفهان قرار دارد، اضافه کرد: زیرســاخت های اولیه آن آماده شده است، در 
مرحله اول، پایانه صادرات و واردات آن را پیگیری می کنیم و بر صدور مجوز و 

موافقت اصولی این طرح در سفر هیات دولت تاکید شد.
وی یکی دیگر از طرح های پیشــران اقتصادی اصفهان را ایجاد چهار منطقه 
ویژه اقتصادی عنوان و خاطرنشــان کرد: منطقه ویژه اقتصادی در کاشــان، 
 شهرضا، شاهین شهر و شرق اصفهان  با ظرفیت اشتغال 40 هزار نفر راه اندازی

 خواهد شد.
مدیــرکل دفتر هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشــاره به 
اینکــه مرحله نخســت منطقــه ویژه اقتصــادی در کاشــان بــا همکاری 
بخش خصوصی آغــاز به کار کــرده و در حال تکمیل شــدن اســت، گفت: 
در ســفر هیئــت دولت بــه اصفهان نیــز بر تســریع در اختصــاص منطقه 
 ویژه اقتصادی شــاهین شــهر تاکید شــد و پیگیــری هــای الزم در حال

 انجام است.
وی با اشاره به اینکه کارهای اولیه برای تخصیص زمین به منظور منطقه ویژه 
اقتصادی شرق اصفهان در محدوده سگزی نیز انجام شده است، افزود: در 
حال اخذ استعالم از دســتگاه های اجرایی برای این طرح هستیم و در سفر 

هیئت دولت نیز موافقت کلی برای آن اخذ شد.

شهیر ادامه داد: در سفر هیئت دولت به اصفهان بر تسریع در صدور مجوزهای 
اولیه منطقه ویژه اقتصادی در شهرضا نیز تاکید شد که برای پیشبرد و شروع 

فعالیت آن کمک بسیاری می کند.
وی، مجتمع اصفهان هوشمند را یکی دیگر از طرح های پیشران استان خواند 
و اظهار داشت: کارخانه نوآوری در بســیاری از استان ها ایجاد شده است اما 
هنوز در اصفهان این کارخانه را نداریم و بر اســاس توافق بین شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهــان، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و اســتانداری اصفهان مقرر شد این کارخانه در 
قالب طرح اصفهان هوشمند در 11 سوله مستقر در خیابان امام خمینی)ره( 

اصفهان اجرا شود.
وی با بیــان اینکه تمرکــز فعالیــت مجتمع اصفهــان هوشــمند در حوزه 
دیجیتال و هــوا و فضا بــا ظرفیت اشــتغال 2 هــزار نفر به طور مســتقیم 
خواهد بــود، خاطرنشــان کــرد: مقدمــات اولیه بــرای راه انــدازی این 
 مجموعه توســط شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان و بخش خصوصی 

انجام شده است.
شهیر با اشاره به اینکه ایجاد شهرک های تخصصی پوشاک و طال نیز از طرح 
های پیشران اقتصادی استان اصفهان است، افزود: جانمایی اولیه برای آنها 
انجام شده و با همکاری اصناف در حال پیگیری و اجرایی شدن آنها هستیم.

وی به طرح شهرک های گلخانه ای با اشتغال مستقیم حدود 25 هزار نفر و 
به منظور اســتفاده بهینه از منابع آبی محدود نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در 
سفر هیئت دولت به اصفهان مســائل و چالش های این طرح با حضور وزیر 

نیرو بررسی شد.
وی، شــیمی پارک را نیز یکی از شــهرک های تخصصــی در بین طرح های 
پیشران اقتصادی اســتان دانست و اظهار داشــت: این مجموعه با ظرفیت 
اشتغال حدود ســه هزار و 500 نفر به طور مســتقیم و 40 هزار نفر به طور غیر 
مستقیم در جوار شهرک رازی در جنوب اصفهان و شهرستان شهرضا طراحی 

شده است و در حال اخذ مجوزهای آن هستیم تا فعال و اجرایی شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشاره به طرح 
پیشران شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی با ظرفیت اشتغال پنج هزار 
نفر، خاطرنشــان کرد: ما معدن های بزرگی در استان از جمله در شرق داریم 
که در دنیا بی بدیل اســت و زیرســاخت های اولیه برای ایجاد این شهرک 

طراحی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: 86 درصد مساحت استان اصفهان با کم 
آبی و خشکسالی مواجه است.منصور شیشه فروش اظهار کرد: مرکز اقلیم شناسی 
کشور اعالم کرده که 86 درصد مساحت اســتان اصفهان با کم آبی و خشکسالی 
مواجه است.به گفته وی، به علت اســتمرار خشکسالی و کم آبی، دشت اصفهان 
– برخوار و 27 دشت از 35 دشت استان تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفته 
اند.شیشه فروش افزود: امروز 300 روستای استان با تانکر آبرسانی می شوند و 
6 هزار هکتار فضای سبز اصفهان با تنش آبی مواجه است، خواستار جلوگیری از 
بارگذاری های جدید بر روی زاینده رود و احیای این رودخانه از سرچشمه تا پایاب 
هستیم. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به موضوع بازسازی 
شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال پنج 
مورد شکستگی شبکه و خط انتقال فاضالب در این کالن شهر روی داده است که 

باید هرچه ســریع تر اعتبارات ویژه ای برای بازسازی و نوسازی 300 کیلومتر خط 
فاضالب فرسوده و بحرانی در اصفهان و شاهین شهر تخصیص داده شود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان:

اصالح شبکه فاضالب اصفهان دست کم ۲ سال زمان نیاز دارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

تنش آبی بی سابقه اصفهان را فراگرفته است

 اجرای ۹ طرح پیشران اقتصادی به ایجاد زیست بوم کسب و کار

 در اصفهان منجر می شود

منبع : بازار
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