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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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همزمان با هفته دولت؛
 گذر چهارباغ میزبان جامعه هدف 

بهزیستی شد
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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید از هر راهی برای پیگیری مطالبات
 800 میلیارد  تومانی از تأمین اجتماعی اقدام کرده اند، بی فایده بوده است

لطفا بدهی تان را بپردازید

مجوز حضور بانوان در 
 ورزشگاه فوالدشهر 

صادر نشده است

  مدیرعامل سازمان مدیریت
 پسماند شهرداری :

روزانه ۵0 تن میزان شیرابه 
اصفهان صحیح نیست

 فرمانده کل سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی:

مجاهدت های شهید علیجانی 
برای همیشه ماندگار خواهد بود
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 تاج ریاست فدراسیون فوتبال دوباره بر 

سر »تاج« گذاشته شد؛
آن 18۵ دقیقه رمزآلود!
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      رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت 

دولت مطرح کردند :

تقدیر از حضور مردم 
 اصفهان در تشییع 

آیت ا... ناصری

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعالم کرد:

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان:
 کمیت و کیفیت فعالیت های دانشگاه اصفهان

 مورد رضایت نیست
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در نشست قائم مقام وزیر صمت با خبرنگاران و مسئوالن 
اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

اصفهان و مشکالتی که دیده نمی شود 
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 مدیرکل گمرکات اصفهان در نشست خبری
 با اصحاب رسانه خبرداد:

 رشد 9۵ درصدی درآمد 
 گمرکات استان طی
 ۵ ماهه سال جاری

اصالح هندسی میدان امام حسین )ع( شاهین شهر و هدایت آبهای سطحی آن

     مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف:1373960

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجرای اصالح هندسی 

میدان امام حســین )ع( شاهین شــهر و هدایت آبهای سطحی 

آن به شــماره 2001094734000024 را از طریق ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 

تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی )به 

صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/06

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/17
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/27
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/28

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )شــرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 1/2۵0/000/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

آگهی مزایده  )مرحله دوم(

مهدی مختاری- شهردار م الف:1374033

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان به اســتناد مصوبه شماره 1401/6/4682 

مورخ 1401/01/21 شــورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به 

فروش ضایعات شامل آهن آالت، ضایعات پلی اتیلن و الستیک اقدام 

نماید. لذا از متقاضیان واجد الشــرایط دعوت می گردد مطابق اطالعات 

ذیل جهت مشــاهده حضوری به ســاختمان خدمات شهری شهرداری 

مراجعه و جهت شرکت در مزایده به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 

1401/06/07 الی 1401/06/26مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/06/07 الی 1401/06/27مهلت تحویل اسناد 

1401/06/28بازگشایی اسناد 

2/615/000/000 ریالاعتبار اولیه )پایه کارشناسی(

- شرکت کنندگان قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.
- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد به مبلغ 130/750/000 ریال 
پایه ی کارشناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور 
ضمانت نامه بانکی در وجه شــهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 

اقدام نمایند.
- شرکت کنندگان الزامًا باید مدارک ضمانت نامه خود شامل فیش واریز بانکی 

یا برگ ضمانتنامه بانکی را در داخل پاکت به واحد حراست شهرداری به صورت 
فیزیکی ارســال فرمایند. ضمنًا اطالعات کامل را نیز )شامل نام شرکت، نوع 

مزایده( روی پاکت مربوط درج نمایند.
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده در سامانه مندرج 
می باشد.

- شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه   )مرحله دوم(

مهدی مختاری- شهردار م الف:1374117

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان   به استناد بودجه مصوب سال مالی 1401 

در نظر دارد نسبت به اجرای فاز یک فرهنگسرای خیابان شهید رجایی 
)اجرای فونداسیون و ستون های زیرزمین و سقف( را از طریق مناقصه 
عمومی به افراد واجد االشــرایط حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.  لذا از 
متقاضیان دعوت می گردد مطابق  با زمان بندی اعالم شــده به سامانه 

ستاد مراجعه نمایند.

الف( مشخصات
اجرای فونداســیون، دیوارهای حائل و ســتونهای طبقه زیرزمین طبق 
نقشه و مشخصات مناقصه با اعتبار 15/000/000/000 ریال طبق فهرست 

بهاء ابنیه سال 1401 
ب ( زمان بندی

-  شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد. 

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل قیمت پایه 
ی کارشناسی شده را به حساب ســپرده شهرداری واریز و یا نسبت 
به صدور ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تحت عنوان سپرده 

شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
آدرس دریافــت و تحویل مــدارک: اصفهان- شــهر کلیشــاد و 
سودرجان- خیابان مطهری- ساختمان مرکزی  شهرداری – واحد 

دبیرخانه شهرداری 
شماره تماس : 03137488000

1401/06/09 الی 1401/06/26مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/06/09 الی 1401/06/27مهلت تحویل اسناد 

1401/06/28بازگشایی اسناد 
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      رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح کردند :

تقدیر از حضور مردم اصفهان در تشییع آیت ا... ناصری

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیئت دولت تاکید 
کردند که مهم ترین توفیق دولت احیای امید و اعتماد مردم بود به وعده ها 
عمل کنید تا آسیب نبینید.به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشــته در دیدار رییس جمهور و اعضای 
هیئت دولت، بررسی و بیان عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشتن حوادث 
مهم انقالب و ۴۳ سال اخیر را دو رویکرد اساسی هفته دولت برشمردند و 
با تشریح توفیقات یک ساله دولت، در بیان توصیه های مهم از جمله درباره 
اولویت مسئله اقتصاد افزودند: مردم در همه حوادث و رویدادها »قهرمان 
اصلی سرگذشت انقالب« بوده اند و این واقعیت مایه درس و عبرت است 
و به همه مســئوالن نشــان می دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، شــهیدان رجایی و باهنــر را دو مدیر تراز انقالب 
اسالمی خواندند و با اشاره به اینکه شــهادت، پاداش شایسته پروردگار به 
این دو عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشی حوادث بزرگ، آفت مهمی است 
که باید همه از آن پرهیز کنیم. حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری حضور 
به یاد ماندنی ملت در تشییع سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی افزودند: 
مسائل مشابه از جمله حضور پر معنا و گسترده مردم در تشییع پیکر آیت ا... 
ناصری در اصفهان و مشارکت عجیب مردم در میهمانی غدیر نشان دهنده 
جهت گیری های عمومی ملت و راه صحیحی است که باید ادامه یابد.رهبر 
انقالب، بررســی و پرداختن به فعالیت های دولت را دومین کارکرد هفته 
دولت برشمردند و با اشــاره به برخی توفیقات دولت،  توصیه هایی خطاب 
به رییس جمهور و اعضــای دولت بیان کردند.حضرت آیــت ا... خامنه ای، 
زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهم ترین توفیق دولت دانستند و افزودند: 
مردم می بینند که دولت در وســط میدان و مشــغول کار و تالش برای حل 
مشکالت و خدمت رسانی به آنهاست و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی 
را تا حد زیادی احیا کرده است البته این تالش ها در برخی زمینه ها به نتیجه 
رســیده و در بعضی زمینه ها نیز هنوز به نتایج الزم نرســیده است.ایشان، 
سفرهای استانی دولت را موضوعی درخشان و مهم خواندند و افزودند: ۳۱ 
سفر در سال اول دولت به سراسر کشور از جمله نقاط محروم و دور افتاده، 
نظارت میدانی بر کارها و همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده 
است.»ســرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشده 
به نشــانه همدردی دولت با مــردم«، »زدوده شــدن رقابت های منفی و 
مناقشه برانگیز در روابط بین قوا که موجب آشفته کردن ذهن مردم می شد«، 
»تاکید بر مراقبت جدی سه قوه در اســتمرار این تالش آرامش بخش« و 
»جوانگرایی« از دیگر توفیقات دولت بــود که رهبر انقالب به آنها پرداختند.
ایشان گفتند: البته مدیران و مســئوالن جوان هم در مواردی اشتباه و خطا 
می کنند؛ اما در مجموع دمیده شدن روح جوانی در دولت و مجلس و پرورش 
مدیران قوی، ارزش صبوری در مقابل این خطاها و رفع تدریجی آنها را دارد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، »خارج کردن جامعه از چشــم انتظاری برای 
تصمیم گیری و اقدام دیگران«، »پرهیز از شرطی کردن کشور« و »اهمیت 
دادن به ظرفیت های داخلی« را از دیگر موفقیت های قوه مجریه خواندند.

ایشان دولت سیزدهم را »مسئولیت پذیر« دانستند و گفتند: در یک سال 
اخیر شنیده نشــد که دولت فرافکنی و بهانه تراشــی کند و بگوید »اختیار 

نداریم« و یا »نمی گذارند«.»رویکردهای خوب در زمینه سیاست خارجی و 
فرهنگ« و »برجسته کردن شعارهای انقالب از جمله عدالت طلبی، حمایت از 
مستضعفان، پرهیز از اشرافی گری و استکبار ستیزی« از دیگر نقاط برجسته 
دولت بود که رهبر انقالب بیان کردند.حضرت آیت ا...خامنه ای تاکید کردند: 
دولت این سررشته و سبک کاری را برای دستیابی به توفیقات بیشتر ادامه 
دهد.رهبر انقالب اسالمی در ادامه توصیه هایی را خطاب به دولت بیان کردند.
اولین توصیه حضرت آیت ا... خامنه ای، »شــکر نعمــت توفیق خدمت به 
مردم« بود که در این خصوص گفتند: شکر این نعمت در درجه اول با تقویت 
ارتباط با خدا و دعا و توســل و تضرع و انس با قرآن است و در درجه بعد با 
ادامه تالش جهادی برای خدمت به مردم.»داشتن نیت الهی و مخلصانه و 
پرهیز از کارهای نمایشی« دومین توصیه رهبر انقالب بود.حضرت آیت ا... 
خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: اطالع رسانی اقداماتی که انجام 
می شود، منافاتی با اخالص ندارد زیرا موجب افزایش امید مردم می شود.

ایشان در توصیه سوم گفتند: به میان مردم رفتن را ادامه دهید و اسیر برخی 
جوسازی ها نشوید و البته در مواجهه با مردم صبر و تحمل به خرج دهید.رهبر 
انقالب، حضور بی واسطه و مکرر رییس جمهور و دیگر مسئوالن دولت در میان 
مردم را دارای برکات و تاثیرات فراوان دانستند و افزودند: البته دولت مردمی 
فقط به معنای به میان مردم رفتن نیست، باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده 
از دیدگاه ها و نظرات مختلف، زمینه جلب مشــارکت مردم در عرصه های 
مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود.حضرت آیت ا... خامنه ای 
در توصیه چهارم بر لزوم عمل به وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل 
تحقق که زمینه ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم می شود، تاکید کردند و به 

عنوان توصیه پنجم، با اشاره به موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت، 
افزودند: مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این 
آفت نشوید با یک طرح کالن و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت 
کنید.ایشان لزوم رعایت اولویت ها را به عنوان توصیه ششم مطرح کردند و 
گفتند: توان و امکانات دولت محدود است، بنابراین باید ابتدا سرفصل های 
اساسی مشخص شوند و سپس سرفصل ها و زیرمجموعه های آنها اولویت 
بندی شوند.رهبر انقالب با تاکید بر اینکه در شــرایط کنونی،  اولویت اصلی 
همچنان مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کردند: البته این به معنای نادیده 
گرفتن ســرفصل های دیگر همچون علم، امنیت، آسیب های اجتماعی و 

فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد باشد همراه با پیوست فرهنگی.
حضرت آیت ا ... خامنه ای در خصوص تولید صنعتی، با اشــاره به مشکل 
کمبود ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین این سرمایه را وظیفه 
بانک ها خواندند و گفتند: بانک مرکزی سخت گیری های بجا و به موقعی را 
در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها آغاز کرده؛ اما باید مراقبت شود که این 
کنترل ها بر روی فعالیت های غیر مولد بانک ها همچون خرید زمین و سکه 
یا فعالیت های بنگاهداری آنها اعمال شود و تسهیالت الزم برای واحدهای 
تولیدی آسیب نبیند. حضرت آیت ا...خامنه ای در پایان سخنان شان با تاکید 
بر پرهیز از نیمه کاره رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت 
و افزایش کار جهادی برای حل مشکالت متراکم و بجا مانده، گفتند: اگر به 
این توصیه ها عمل شود، ثابت خواهد شد که دولت سیزدهم دولتی کامال 
کارآمد، فعال و برطرف کننده مشکالت زندگی مردم است که نتیجه آن رضای 

پروردگار و مردم خواهد بود.

گزارش
چهارشنبه 9 شهریور  1401 / 3 صفر 1444 / 1 3 آگوست 2022 / شماره 3614

هاآرتص گزارش داد:

 وحشت در اسراییل از احتمال احیای برجام؟ 
آموس هارل روزنامه اســرییلی هاآرتص نوشــت:تعیین مرز دریایی با لبنان تنها موضوعی نیست که 
بنیامین نتانیاهو در این هفته از جناح راست به دولت ضربه زد. در روز های اخیر با انتشار گزارش هایی 
از قصد دولت بایدن برای پیوستن به توافق 
هسته ای جدید با ایران، وحشت اسراییل را 
فراگرفت. روز پنجشنبه، وزیر دفاع بنی گانتز 
به همراه ایال هوالتا، مشــاور امنیت ملی، به 
واشنگتن رفت. نخست وزیر، نخست وزیر 
علی البدل، وزیر دفاع و رهبر اپوزیسیون همه 
حرف از اشتباه واشنگتن در احیای برجام زده 
و معتقد بودند این توافق به اندازه کافی برنامه 
هسته ای تهران را محدود نمی کند در حالی که 
تحریم ها برداشته شده و ده ها میلیارد دالر به 
اقتصاد ایران سرازیر می شود.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: اما در این داستان 
تنها یک اسراییلی دستاورد سیاسی خواهد داشت؛  بنیامین نتانیاهو. او قادر خواهد بود به جانشینان 
خود حمله و اســتدالل کند که آن ها ضعیف هســتند و عواقبی را که این توافق برای امنیت اسراییل به 
همراه خواهد داشت نادیده می گیرند. تعداد کمی از رای دهندگان به احتمال زیاد به اندازه کافی فهیم 
هستند که حقایق سال های اخیر را در نظر بگیرند. همانطور که سرلشکر آموس گیالد در این هفته اظهار 
داشت، نتانیاهو با درگیری با باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ و تالش برای تغییر نظر کنگره علیه رییس جمهور 
با هدف خنثی کردن توافق اولیه، مرتکب خطای فاحشی شــد. نتانیاهو سه سال بعد با متقاعد کردن 
دونالد ترامپ به خروج از توافق، اشتباه دوم را مرتکب شد.از نظر استراتژیک، »فشار حداکثری« ترامپ 
به کلی شکست خورد. با وجود شکست های اقتصادی که تهران در بحبوحه تحریم های مجدد متحمل 
شد، ایران تسلیم نشده و تهران نقض توافق را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد و اکنون بیش از هر زمان دیگری 
به دستیابی به توانایی های ساخت بمب نزدیک شده است. پیام های ارسالی از اسراییل در این هفته 
جزییات چندانی نداشت. در نگاه اول، ظاهرا موضع دولت نتانیاهو در این مورد را تکرار کردند.حقیقت 
این است که اعالمیه های رســمی منعکس کننده طیف کامل نظرات کارشناســان و رهبران سیاسی 
نیستند. یک بحث طوالنی و اساســی هم در دولت و هم در بین مقامات دفاعی در جریان است. هیچ 
کس شیفته توافق جدید و ایرادات و خأل های فراوان آن نیست. اجماع بر این است که اگر این توافق 
امضا شود، اسراییل را در وضعیت بدتری نسبت به سال ۲۰۱۵ قرار خواهد داد.با این حال، دیدگاه های 
مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را به دو گروه تقســیم کرد. اولی معتقد است که این توافق برای 
اسراییل بد است، بنابراین واشنگتن باید متقاعد شــود که آن را قوی تر کرده یا حداقل امضای آن را به 
تاخیر بیندازد. دومی در شرایط کنونی، بهتر اســت ایاالت متحده توافق را امضا کند، پیشرفت ایران به 
سمت بمب را متوقف کند و سپس منتظر اشتباه تهران باشد. در این میان، اسرییل می تواند قابلیت های 

تهاجمی خود را که به گفته دولت کنونی در دوران نتانیاهو کامال مورد غفلت قرار گرفته، تجدید کند.

اتفاق نظر در دولت نتانیاهو وجود نداشت
در زمان نتانیاهو اجماع گسترده وجود نداشت. همانطور که مشخص است، کارشناسان به شدت مخالف 
تمایل نخست وزیر برای حمله به سایت های هســته ای ایران بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بودند. بعدا 
ارتش ادعا های نتانیاهو مبنی بر نقض توافق توســط ایران را رد کــرد. گادی آیزنکوت، فرمانده نظامی 
وقت اسراییل، در سال ۲۰۱۷ به هاآرتص گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تهران از تعهدات 
خود سرپیچی کرده است. این موضوع خشم نتانیاهو را برانگیخت، به ویژه هنگامی که نیویورک تایمز 
این بیانیه معتبر را در ســرمقاله خود نقل کرد. در ســال ۲۰۲۱، زمانی که دولت بایدن قصد از سرگیری 
مذاکرات با ایرانی ها را داشت، نتانیاهو مقامات اسراییلی را از گفت وگو درباره پیامد های این تصمیم 

با آمریکایی ها منع کرد.

جوزپ بورل:

 به لحظه مهمی رسیده ایم؛ این آخرین میلی متر است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: من پاسخ آمریکا را دریافت کردم. اکنون وظیفه ایران 
است که نسبت به آن واکنش نشــان دهد.جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
ماه ژوئیه گذشــته اعالم کرده بود که یک متن مصالحه پیشنهادی را ارائه کرده که این متن در حال 
حاضر بین ایران و آمریکا در حال گردش اســت. بورل در گفت وگو با یک روزنامه اتریشــی درباره 
احیای برجام طبق متن پیشــنهادی اروپا گفت: »از آمریکا پاسخ گرفتم. اکنون وظیفه ایران است 
که پاســخ دهد.«وی تاکید کرد: »ما به لحظه حساس رســیده ایم. خوش بین هستم که آخرین 
میلی مترهاســت. این موضوع دنیا را کمی امن تر می کند.«واشــنگتن به تازگی به طور رسمی به 
اظهارات تهران در مورد متن پیش نویس پاســخ داده و اعالم کرد که همچنان پاره ای مســائل به 
صورت حل نشده باقی مانده است.امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه نیز اخیرا طی اظهاراتی 
در خصوص مذاکرات هسته ای، از سرگیری این توافق را به تصمیم تهران وابسته دانست و مدعی 

شد: اکنون توپ در زمین ایران است.
 

پاسخ معاون آذری جهرمی به »رییسی« درباره اینترنت
معاون وزیر ارتباطات دولت روحانی به این اتهام مطرح شــده از ســوی رییس جمهور که پایین 
بودن سرعت اینترنت به خاطر مشکالت زیرســاختی به جا مانده از دولت پیش است، پاسخ داد.

امیر ناظمی، معاون آذری جهرمی به اتهام مطرح شده از سوی سید ابراهیم رییسی درباره کاهش 
سرعت اینترنت به دلیل مشکل زیرساخت های به جا مانده از دولت قبل، پاسخ داده و در توئیترش 
نوشته است:»امروز که بار بزرگ آموزش آنالین دیگر بر دوش شبکه اینترنت نیست و در چند ماهه 
اخیر هم پیک پهنای باند مصرفی اپراتورها و بار شبکه کاهشی بوده است، چگونه شکایت مردم از 
کیفیت اینترنت را به کم کاری گذشــته حواله می کنید؟  قضاوت همیشه با مردم است، چه آنان را 
نادیده بگیرید و چه آگاه. زیرساخت های شبکه اینترنت در کشور آن گونه توسعه داده شده بود که 
در شرایط دشوار کرونا، بار همه امور زندگی مردم، از سالمت تا آموزش و از کسب وکار تا سرگرمی و 
بازی را بر دوش کشید؛ هرچند آرزوی ما هم برای ایران بیش از آن بود، اما آن وضعیت هم بار خاطر 

و چالشی بزرگ نبود«.

طعنه »ابطحی« به دبیر ستاد امر به معروف
محمدعلی ابطحی، فعال سیاســی در واکنش به مصاحبه محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توئیت نوشت: »خدا کند مصاحبه رییس ستاد امر به حجاب 
)معروف سابق( را طالبان نبینند. کلی ابتکارات جدید یاد می گیرند.«هاشمی گلپایگانی در گفت 
وگوی مورد اشاره گفته بود: »اگر شخصی در معابر عمومی مثل مترو رعایت حجاب نکند؛ دوربین 

مترو از او عکس می گیرد و یک مبلغ اثرگذار جریمه و برایش پست می شود.«
 

 گفت وگوی تلفنی »روحانی« با »رییسی« به مناسبت
 هفته دولت

حسن روحانی در تماسی تلفنی با حجت االسالم  ســید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسالمی 
ایران هفته دولت را به وی تبریک گفت.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهور 
سابق کشورمان در این گفت وگوی تلفنی با آرزوی موفقیت دولت، بار دیگر آمادگی خود و اعضای 
دولت های یازدهم و دوازدهم برای هرگونه مساعدت و همفکری و همکاری با دولت سیزدهم در 
جهت رفع مشکالت کشور و مردم را مورد تاکید قرار داد. رؤســای دولت های دوازدهم و سیزدهم 

همچنین درباره مهم ترین موضوعات کشور گفت وگو و تبادل نظر کردند. 

خبر روز

اظهارات رییس جمهور 
 درباره روابط عربستان

 با ایران
رییس جمهور ابتکارات و اقدامات عراق برای 
بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه 
بدون دخالت بیگانگان را در تقویت همگرایی 
منطقه ای موثر توصیف کرد و گفت: بازسازی 
و تقویت روابط عربستان با ایران به نفع امنیت 
منطقه است.ســید ابراهیم رییسی در دیدار 
»فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق با بیان 
اینکه برقراری امنیت و ثبــات در عراق تنها از 
طریق گفت وگو بین همه جریان های سیاسی 
این کشور، بر مبنای قانون اساسی و به منظور 
تفاهم بر سر تشــکیل دولت جدید برای رفع 
مشکالت ملت عراق میسر است، تاکید کرد: 
پایگاه مرجعیــت در این رابطه نقش بســیار 
مهمی دارد.رییس جمهور در ادامه سخنانش 
با قدردانی از رایزنی های دولت عراق درباره امور 
منطقه ای افزود: ابتکارات و اقدامات عراق برای 
بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه 
بدون دخالت بیگانــگان، در تقویت همگرایی 
منطقه ای موثر خواهد بود.رییســی پنج دور 
گفت وگو بین ایران و عربســتان با وساطت 
عراق را مفید توصیف و تاکید کرد که با تکمیل 
اجرای توافقات قبلی، مســیر بــرای ارتقای 
تعامالت هموار می شود.رییس شورای عالی 
امنیت ملی همچنین گفت: بازسازی و تقویت 
روابط عربستان با ایران به نفع امنیت منطقه 
است.»فواد حســین« وزیر امور خارجه عراق 
نیز در این دیدار از حمایت های مستمر و قاطع 
جمهوری اســالمی ایران از برقــراری ثبات و 
امنیت در عــراق و نیز تکمیل روند سیاســی 
تشــکیل دولت جدید در این کشور قدردانی و 
بر تداوم نقش آفرینی دولت عراق در راستای 
بهبود روابط ایران و عربستان تاکید کرد و در این 

رابطه گزارشی مفصل ارائه داد.

اخبار واکنش آذری جهرمی به سخنان »رییسی«
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات نوشت: برای ما همین دستاورد که انگاره هایی چون: اینترنت ۱۲۸کیلوبیت برثانیه برای مردم ایران کافی 
دانسته می شد و یا اینکه توسعه نسل ســوم و چهارم تلفن همراه خالف شرع مقدس پنداشته می شــد و یا بردن اینترنت به روستاها، اجرای برنامه ۲۰۳۰ 
خوانده می شد را به شعار اینترنت چندصد مگابیتی منازل تغییر دادیم؛ کافی است.جای بسی خوشــحالی است که دولت سیزدهم اقدامات دولت قبل را 
ناکافی می دانند؛ خداوند در اجرای آنچه به زبان آورده اند ایشان را یاری کند.جهرمی با انتشار تصویری از یک نظرسنجی در پی نوشت مطلب خود توضیح داد 
که »تصویر فوق نتیجه نظرسنجی اینستاگرامی صفحه شخصی خودم است که در مدت ۸ســاعت ، نزدیک به ۲۰۰هزار نفر در آن مشارکت کرده اند.«گفتنی 
است؛ آذری جهرمی در این نظرسنجی از کاربران توئیتر پرســید که آیا با صحبت های رییس جمهور که اختالالت اینترنتی را به خاطر کم کاری دولت قبلی 

دانسته، موافق هستند؟ و ۸۸ درصد پاسخ دادند: نه!

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در تماس مستمر 
با طرف های مختلف عراقی تمام تالش خود را برای 
برگزاری پرشور اربعین حســینی و حفظ سالمت 

زائران ایرانی عتبات عالیات به کار بسته ایم.
حســین امیر عبداللهیان طی مطلبــی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشــت :»از شروع حوادث اخیر 
در عراق مــن و همکارانم تمام اتفاقــات را با دقت 
پیگیری کــرده  و در تماس مســتمر با طرف های 
مختلف عراقی تمام تالش خــود را برای برگزاری 
پرشور اربعین حســینی و حفظ ســالمت زائران 
ایرانی عتبات عالیات به کار بســته ایم.  با ســفیر 
کشورمان در بغداد به صورت تلفنی گفت وگو کردم، 

به ایشــان ماموریت دادم تمام توان سفارتخانه و 
کنســولگری هایمان در عراق را برای رســیدگی به 
زائران عزیزمــان قرار دهند و بــه خانواده هایی که 
عزیزان شان در عراق هســتند اطمینان می دهم 
مجموعــه وزارت خارجه جمهوری اســالمی ایران 
با تمام توان در حــال هماهنگی و تدبیر برای حفظ 
آرامش و سالمت زوار ایرانی است.امیدوارم اربعین 
امسال باشــکوه تر از همیشــه این معنا را تجسم 

ببخشد که حب الحسین)ع( یجمعنا...«
پیــش از ایــن حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
امورخارجه کشــورمان در تماس تلفنی با ســفیر 
کشورمان در عراق و سرکنسول های ایران در کربال 

و نجف آخرین وضعیت ســالمت و امنیت زائران 
ایرانی را جویا شــد. وزیر خارجه کشورمان  ضمن 
تشــکر از تالش ســفارت و سرکنســولگری های 
کشورمان در عراق بر ضرورت پیگیری وضعیت همه 

زائران ایرانی در عراق تاکید کرد.

ماموریت »امیرعبداللهیان« به سفیر ایران در عراق واشنگتن پست از قول مقامات دولت »بایدن«:

ماموریت »امیرعبداللهیان« به سفیر ایران در عراق

عکس روز  

درگیری ها در عراق 
به روایت تصویر

بــا وجــود تــداوم درگیری های 
مسلحانه در عراق بین آشوبگران 
حامی جریان و نیروهای امنیتی، 
برخی رســانه ها از مذاکرات برای 
پایــان درگیری ها در بغــداد خبر 

می دهند.

عکس: مشرق نیوز



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
ضروری است وزارت نیرو نســبت به جاری شدن 
دائمی آب در زاینده رود و احیــای تاالب گاوخونی 

اهتمام جدی داشته باشد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه  امسال در استان 
اصفهان ۷۴ روز آلوده ناشــی از فعالیت کانون های 
گرد و غبار در اســتان اصفهان داشته ایم، گفت: این 
آمار معادل دو برابر مدت مشابه در سال های گذشته 

بوده است.
وی ادامــه داد: عدم جاری شــدن آب در رودخانه 
زاینده رود و خشــکی این رودخانه باعث فعالیت 
کانون های گــرد و غبار نقطه ای در اســتان اصفهان 
شــده و این در حالی اســت که در گذشته با چنین 

پدیده ای رو به رو نبوده ایم.
مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه ضروری اســت وزارت نیرو نســبت به 
جاری شدن دائمی آب در زاینده رود و احیای تاالب 
گاوخونی اهتمام جدی داشــته باشد، افزود: الزمه 
این امر همکاری ســازمان محیط زیست و وزارت 
نیرو اســت، چرا که ۹۸ درصد تاالب خشک است 

و آبی ندارد.
وی اضافه کرد: محیط زیســت باید مطابق با طرح 
اکوسیستم های تاالبی و قانون حفاظت از تاالب ها 
و رودخانه های در معرض خطر نســبت به احیای 
تاالب ۴۷ هزار هکتاری گاوخونی اقدام کند چرا که 
بیم آن می رود که گرد و غبار خشکی این تاالب پنج 

استان را درگیر کند.
شیشه فروش تصریح کرد: در گذشته طرح مدیریت 
جامع تاالب را در استان اصفهان با هدف دستیابی به 
مدیریت پایدار منابع آب و خاک و ارتقای آگاهی و 
مشارکت ذی نفعان از زیست بوم گاوخونی تدوین 

شده و سه برنامه را دنبال کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

وزارت نیرو گاوخونی را احیا کند

چهارشنبه 9 شهریور  1401 / 3 صفر 1444 / 1 3 آگوست 2022 / شماره 3614

مدیرکل گمرکات اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه خبرداد:

رشد 95 درصدی درآمد گمرکات استان طی 5 ماهه سال جاری
نشست خبری مدیرکل گمرکات اصفهان با حضور  آزاده فرهنگمند 
اهالی رســانه برگزارشد. رسول کوهســتانی پزوه 
ضمن عرض تسلیت عزاداری حضرت اباعبدا... حسین )ع( و گرامیداشت نام 
و یاد شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، گزارشــی از آمار صادرات و واردات 
گمرکات استان اصفهان در زمان یک ساله دولت سیزدهم که از اول شهریور 1۴00 

تا اول شهریور 1۴01 است، ارائه داد.
کوهســتانی پزوه گفت: صادرات کاال از گمرکات اســتان از ابتدای سال  جاری 
تاکنون ۸۲1 هزار و ۹۹ تن بــه ارزش ۵۴۶ میلیون و ۹۹ هــزار دالر بوده که این 
مقدار صادرات از لحاظ وزن، مشابه سال گذشته و از لحاظ ارزش ۸ درصد رشد 

داشته است.
وی، اقالم صادراتی گمرکات اســتان اصفهان را شامل ۵۳0 نوع کاال اعالم کرد و 
افزود: عمده محصوالت صادراتی شــامل ۲۲۳ میلیون دالر چدن آهن و فوالد 
با ســهم ۴1 درصد و 1۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشــابه سال گذشته،۹۴ 
میلیون دالر محصوالت پتروشیمی با سهم 1۷ درصد و 10 درصد رشد،۴۷ میلیون 
دالر محصوالت لبنی با ســهم ۹ درصد و هفت برابر رشد،۳۷ میلیون دالر فرش 
ماشینی و دستباف با ســهم ۷ درصد معادل مدت مشابه ســال گذشته و 1.۵ 
میلیون دالر فرش دستباف با ۵0 درصد رشد،۳۷ میلیون دالر »محصوالت آهن و 
چدن« با سهم ۷ درصد و 1۲۴ درصد رشد و 1.۸ میلیون دالر مصنوعات طالست.
کوهستانی، تعداد کل کشورهای هدف صادراتی گمرکات اصفهان را در این مدت 
۸0 کشور اعالم کرد و ادامه داد: عمده کشورهای هدف از طریق گمرکات استان 

شامل عراق، پاکستان، ترکیه،  افغانستان و ارمنستان می شود .
کوهستانی پزوه، ارزش کاالهای صادراتی امسال استان اصفهان به کشور عراق را 
۲0۷ میلیون دالر، پاکستان 10۴ میلیون دالر، ترکیه ۴۵ میلیون دالر، افغانستان 

۳0 میلیون دالر و ارمنستان ۲۶ میلیون دالر اعالم کرد.
مدیرکل گمرکات اصفهان خاطرنشــان کرد: صادرات به کشــور عراق ۹ درصد، 
پاکستان ۹۶ درصد، ترکیه ۹۵ درصد و  ارمنستان ۸۵ درصد افزایش و به کشور 

افغانستان ۶۶ درصد کاهش داشته است.
وی اظهار داشت: واردات گمرکات اســتان اصفهان در سال جاری به میزان ۴۲ 
هزار و ۳0۲  تن کاال با ارزش ۲۳۳ میلیون و ۳0۵ هزار دالر بوده  که در مقایســه 
با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزن معادل مدت مشابه سال گذشته و از 
نظر ارزش یک درصد رشد داشته است.کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه اقالم 
وارداتی گمرکات استان شامل ۵01 نوع کاالســت، افزود: بیشترین محصوالت 
وارداتی شامل وسایل مکانیکی، ماشین آالت برقی، چدن، آهن و فوالد، کامیون 
و مواد پالستیکی است.وی افزود: کشــورهای هدف واردات از طریق گمرکات 
اصفهان شامل ۴۴ کشور اســت که چین ۷0 میلیون دالر با سهم ۳0 درصد، کره 
جنوبی ۴۴  میلیون دالر با ســهم 1۹ درصد، ترکیه ۳۳ میلیون دالر با ســهم 1۴ 

درصد، آلمان 1۸ میلیون دالر با سهم ۸ درصد و ایتالیا 1۶ میلیون دالر با سهم ۷ 
درصد را دربرمی گیرد.وی گفت: تصویب بسته حمایت از تولید، صادرات و فعاالن 
اقتصادی با محوریت شعار سال  1۴00)تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها( و 
شعار سال 1۴01 )تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین( در شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی و اجرای کامل آن از مهم ترین دستاوردهای گمرکات 

استان اصفهان در یک سال فعالیت دولت سیزدهم بوده است.
مدیرکل گمرکات اصفهان، افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن، 
تکمیل پروژه محوطه سازی گمرک و افتتاح ساختمان یگان حفاظت، استقرار 
شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در گمرک اســتان، گشایش 
ســالن چندمنظوره و بهره برداری از ترمینال کانتینــری در هفته دولت، گمرک 
تخصصی پارچه و منسوجات، گمرک تخصصی صنایع دستی و تصویب گمرک 
تخصصی نمایشــگاهی را از دیگر دســتاوردهای گمرکات اســتان اصفهان در 
دولت سیزدهم برشــمرد. به گزارش ایرنا، وجود قطب های صنعتی نظیر فوالد، 
منسوجات، هواپیماســازی، لوازم خانگی، رنگ سازی و صنایع نظامی از دالیل 

اهمیت گمرک اصفهان محسوب می شود.

صادرات گمرکات استان اصفهان:
-گمرک اصفهان : تعداد اظهارنامه ۲0۹۶۴ ، وزن یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن ، 

ارزش ۷۳۹ میلیون و ۷1۷ هزار  دالر با سهم ۵۵ درصد. 
-گمرک کاشان: تعداد اظهارنامه ۶1۸0  ، وزن ۴۹۴ هزار تن ، ارزش ۳۹۲ میلیون 

دالر با سهم ۲۹ درصد .
-گمرک ذوب آهن: تعــداد اظهارنامه ۲00۹ ، وزن ۲۲۸ هــزار تن ، ارزش 1۴۴ 

میلیون دالر با سهم 11 درصد .
-گمرک فوالد مبارکه : تعــداد اظهارنامه ۶۷۴ ، وزن ۷۲ هــزار تن ، ارزش ۶۴ 

میلیون دالر با سهم ۵ درصد. 
-گمرک فرودگاه  : تعداد اظهارنامه 1۵1 ، وزن ۲1۲ هزار و ۹۲۲  کیلو گرم  ، ارزش 

۷ میلیون دالر با سهم 0.۵ درصد. 

واردات گمرکات استان اصفهان:
-گمرک اصفهان : تعــداد اظهارنامه ۳۳۸۲ ، وزن ۷۹ هــزار تن ، ارزش ۴۹۳ 

میلیون دالر با سهم ۵۵ درصد. 
-گمرک فوالد مبارکــه : تعداد اظهارنامــه ۷1۹ ، وزن ۲۲ هزار تن ، ارزش ۳۹۳ 

میلیون دالر با سهم ۴۴ درصد. 
-گمرک ذوب آهن: تعداد اظهارنامه 10۵ ، وزن ۵ هــزار تن ، ارزش 1۵ میلیون 

دالر با سهم ۲ درصد. 
کوهستانی، درآمد گمرکات اســتان اصفهان طی این یک سال را 1۴00 میلیارد 
تومان اعالم کرد که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته 

است.

عمده محصوالت وارداتی طی 5 ماهه سال 1401:
-وسایل مکانیکی ۸۵ میلیون دالر با سهم ۳۷ درصد ، ۶۳ درصدرشد

-  ماشین آالت برقی ۴۸ میلیون دالر با سهم ۲0 درصد،۳۵ درصدکاهش
-چدن، آهن و فوالد ۲۵ میلیون دالر با سهم 11 درصد ،۵ درصد رشد 

- کامیون ۹ میلیون دالر  با سهم ۴ درصد،100 رشد 
- مواد پالستیکی ۹ میلیون دالر با سهم ۴ درصد ، ۳0درصد کاهش

کشورهای هدف صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان:
-عراق بــه ارزش ۲0۷ میلیون دالر با ســهم  ۳۸ درصدی ،که با ۹ درصد رشــد 

همراه است.
-پاکســتان به اررزش 10۴ میلیون دالر با ســهم 1۹ درصد، که ۹۶ درصد رشــد 

داشته است.
- ترکیه به ارزش ۴۵ میلیون دالر با سهم ۸ درصد، که ۹۵ درصدرشد را به همراه 

داشته است. 
-ارمنستان به ارزش ۲۶ میلیون دالر باســهم ۵ درصد، که ۸۵ درصد رشد را به 

همراه داشته است.

کشورهای هدف واردات 5 ماهه از طریق گمرکات استان اصفهان:
 -ارزش واردات بــه چیــن ۷0 میلیــون دالر با ســهم ۳0 درصــد ،1۲۲ درصد

 رشد
-کره جنوبی ۴۴ میلیون دالر با سهم 1۹ درصد ،1۸۶ درصد رشد

-ترکیه ۳۳ میلیون دالر باسهم 1۴ درصد ،۳۸ درصد کاهش
-آلمان 1۸ میلیون دالر با سهم ۸ درصد ،1۲ درصد رشد 

-ایتالیا 1۶ میلیون دالر با سهم ۷ درصد ، ۷۷ درصد کاهش

معاون استاندار اصفهان:

هدف ما بازگرداندن 400 واحد تولیدی راکد به چرخه فعالیت است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: هدفی که امسال در نظر گرفته ایم این است که بتوانیم ۴00 واحد راکد و غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانیم.
امیررضا نقش اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون با حمایت های ستاد رفع موانع تولید در استانداری اســتان اصفهان، ۲1۹ واحد تولیدی راکد و حدود 10 هزار شغل 
غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند.وی عنوان کرد: مسئله بازگشت واحد های صنعتی راکد و غیر فعال به چرخه تولید عالوه بر اینکه جزو سیاست های دولت است 
جزو سیاست های استان اصفهان نیز محسوب می شود. از این رو حدود ۷00 واحد راکد و غیر فعال در استان اصفهان وجود داشت که تاکنون ۲1۹ واحد از آن ها به 
چرخه تولید بازگشتند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: هدفی که امسال در نظر گرفته ایم این است که بتوانیم ۴00 واحد راکد و 
غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانیم. این ۴00 واحد شناسایی و استخراج شده و در اختیار فرمانداران شهرستان ها قرار گرفته اند.نقش افزود: اعالم کرده ایم که برای 
بازگشت به چرخه تولید واحد های راکد هر گونه مشکلی در بحث های بانکی و غیربانکی وجود داشت را با ما به اشتراک بگذارند تا بتوانیم بازگشت به چرخه تولید 

واحد های غیر فعال را تسهیلگری کنیم.

وز عکس ر

در نشست قائم مقام وزیر صمت با خبرنگاران و مسئوالن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

اصفهان و مشکالتی که دیده نمی شود 

 کارگاه تولید
 سبد میوه

امروزه سبدهای میوه با شکل و 
شمایل و گنجایش های مختلف، 
استفاده وســیع پیدا کرده و به 
طبع با این کاربرد گسترده، کسب 
و کار تولید ســبد میوه نیز از بازار 

خوبی برخوردار است.

عکس: مهر

قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در امور  فرزانه افسر طه
بازرگانی در سفر به اصفهان، در نشستی با خبرنگاران 
با گرامیداشــت هفته دولت، با اشــاره به تغییر رویکرد دولت سیزدهم در فرایند 
قیمت گذاری بر کاالها و محصوالت و حذف ارز ترجیحی، ضرورت آزادسازی بازار 
داخلی نسبت به مواردی از جمله قیمت های جهانی و دالر را بیان کرد.محمدصادق 
مفتح، معاون امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به مباحث تغییر قیمت گذاری، 
گفت: قیمــت کاالی داخلی ما متأثر از دالر و دیگر شــرایط جهانــی، پیامدهای 
آسیب پذیری برای اقتصاد کشور دارد. چنانچه، ارزیابی کاالها برطبق دالر قیمت 
کاالهای ما را با افزایش چند برابری مواجه ساخت که براین اساس، دولت از ابتدای 
شهریور 1۴00 تصمیم به اعمال مدیریت بازار برای برخی کاالها را عملی ساخت که 
مبتنی بر بورس است. مفتح با اذعان به اینکه قیمت گذاری دستوری، مشکالت 
بیشتری را به اقتصاد تحمیل می کند، تالقی مؤلفه های تولید، مصرف، واردات و 
صادرات را عوامل مکشوفه قیمت واقعی دانســت و اجتناب از تعیین و معماری 
قیمت را توصیه کرد و افزود: در مورد فوالد توانستیم این زنجیره را تحقق بخشیم و 
قیمت فوالد خارج از الگوهای دســتوری و بر اســاس بورس تعیین می شــود. 
قائم مقام وزارت صمت با اشاره به تأثیرات جنگ اوکراین بر افزایش شدید و ناگهانی 
بازار جهانی فوالد، با اتفاقات سال گذشته ازجمله ضریب افزایش نرخ دالر در مقابل 
ریال، قطعی برق صنایع به ویژه صنعت سیمان و فوالد که بیشترین سهم مصرفی 
داشتند و صنایع کوچک که بیشترین خسارت را متحمل شدند، گفت: توانستیم 
نوسانات را تا حدودی کنترل نماییم و با تمهیداتی که امسال اعمال شد، کاهش 
تولید ناشــی از قطع برق چندان تأثیری بر قیمت کاالها نداشــت. وی مدیریت 
نهاده های تولید در مدیریت بازار و بسط آن به سطح گسترده تری از کاالها را از اهداف 
وزارت صمت عنوان کرد و در ادامه، گفت: اطمینان از بازار رقابتی طبق قانون شورای 
رقابت عاری از تبانی، از عوامل شــفافیت در تعیین قیمت کاال است.مفتح درباره 
کاالبرگ توضیح داد: تا زمانی که شرایط مطمئن و قابل اتکایی برای صدور کاالبرگ 
و چگونگی سبد کاال مشخص نشود، پرداخت یارانه ادامه خواهد داشت. او درباره 
واردات خودرو گفت: آیین نامه واردات خودرو مصوب  و مقدمات فراهم شده است، 
نکته مهم در تعیین نرخ خودرو است که آیا ثابت باشــد یا به واسطه حاشیه بازار 
تعیین شود. باتوجه به اینکه نگاه مردم به خودرو، ســرمایه ای است و بخشی از 

التهاب بازار نیز متأثر از همین نگاه است.

 شناسه و هویت کاال سندی در مقابله با قاچاق و تقلب 
مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت در نشستی مشترک با قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی و مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی در محل اتاق 
بازرگانی اصفهان با خبرنگاران، به تشــریح مهم ترین اقدامات ســازمان صمت 
در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: مردمی ســازی یارانه ها اتفاقی مهم در حوزه 
اقتصاد بود که توسط وزارت شــکل گرفت. هرچند مباحث و مخاطراتی به لحاظ 
حذف ارز ۴۲00 تومانی مطرح می شد ولی این پروژه باهمت و همراهی مردم اجرا 
شد.امیرحسین کمیلی، مدیرکل سازمان صمت افزود: البته نقصان هایی در اجرای 
این طرح وجود داشت اما طبق هماهنگی هایی که صورت گرفت، توانستیم آرامش 
را به بازار برگردانیم.کمیلی ایجاد هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت و امور خارجه 
به منظور تسهیل در صادرات و گشایش های صادراتی را نویدبخش خواند و یادآور 
شد: این تعامل می تواند چشم انداز خوبی را برای آینده رقم زند، البته هنوز شکوفایی 
حاصل نشده اما پنجره ای که گشوده شده است، حاکی از ایجاد جهش در توسعه 

صادرات است.مدیرکل سازمان صمت در استان اصفهان از مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز به عنوان اتفاق مهم دیگری در وزارت صمت نام برد که به ویژه در زمینه قطعات 
یدکی و لوازم خانگی زیرساخت هایی فراهم گردیده و سپس این روند برای بقیه 
کاالها ادامه خواهد داشت. وی افزود: روش بندی، زیرساخت شناسه و هویت کاال 
ازجمله موارد مهمی در برخورد با کاالهای تقلبی و قاچاق است. چنانچه، پیش ازاین 
شاهد وفور کاالی قاچاق و تقلبی در بازار بودیم اما اکنون هر کاالیی که بدون شناسه 
وارد بازار شود، توقیف می گردد.او، اقدام شناسه دار کردن کاالها را به نفع تولیدکننده 
داخل، حمایت از صنعت و ایجاد بازرگانی سالم و صحیح در بازار عنوان کرد و اظهار 
کرد: اقتصاد و صنعت و تولید را نمی توان در کوتاه مدت متحول کرد بلکه زمان نیاز 
دارد.کمیلی در بیان اهمیت ســامانه جامع تجارت در این دولت توضیح داد: هر 
استانی، گزارش های خود درباره صنایع و فعاالن اقتصادی باهدف شفاف سازی  و 
انعکاس اطالعات را در سامانه بارگذاری می کند و اگر این مورد به صورت الزام برای 
فعاالن اقتصادی مطرح گردد، هر کاالیی خارج از اطالعات فروشگاهی و انباری، 
در حکم قاچاق محسوب می گردد. او در بیان عملکرد سازمان صمت در طی یک 
سال گذشته از صدور ۵۹1 پروانه بهره برداری، 1۴۴ طرح توسعه با ظرفیت اشتغال ۳ 
هزار و ۵۲۷ نفر، درخواست ۸۷۶۹ مجوز اکتشاف، ۶۳ مورد صدور مجوز اکتشاف، 
۳1 مورد گواهی کشف و صدور ۳1 پروانه بهره برداری معدن، صدور ۶۴ پروانه فنی و 
مهندسی، ۵۷ پروانه تحقیق و پژوهش، ۴0۳ کارت بازرگانی و... خبر داد و افزود: با 
انجام ۷۹ هزار و ۹۵۴ بازرسی، برای 11 هزار و ۴۹1 مورد، پرونده تشکیل شده است. 

همچنین، 1۴ هزار و ۷۲۸ مورد تخلف شناسایی شده است. 

مشکالت استان باید در سطح ملی دیده شود
در این جلسه، رسول ســواری، مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان از فعالیت ۸0 شــهرک و ناحیه صنعتی در استان خبر داد که حاصل این 
فعالیت، ایجاد 1۴0 هزار اشتغال برای استان بوده است. او با بیان اقداماتی که در 
ستاد تسهیل برای رفع مشکالت واحدهای غیرفعال و نیمه فعال صورت گرفته، 
خاطرنشان کرد: برخی واحدهای اقتصادی توانستند به ظرفیت اصلی تولیدی خود 
بازگردند.سواری با بیان آنکه استان اصفهان دارای رتبه برتر در تعداد شهرک های 
صنعتی است، از فشار مضاعفی که بر فعاالن اقتصادی و صنعت این استان تحمیل 
می شود، گالیه کرد و گفت: اولین استان در مشکالت مربوط به تأمین مواد اولیه 
و دسترسی به آب هستیم. درعین حال، صنایع توانسته اند  اشتغال قابل توجهی 
ایجاد کنند ولی صنایع کوچک کمتر از یک و نیم درصد آب مصرف می کنند. وی 
توصیه کرد: الزم است، مشکالت اصفهان در ســطح ملی دیده شود تا بتوانیم با 

دسترسی عادالنه به منابع، نقش خود را ایفا کنیم.
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سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه گفت: بر اساس شواهد به نظر می آید »قلعه قورتان« یک دِژ مستحکم بوده 
و در دوره های مختلف تاریخی از آن به عنوان دژ نظامی استفاده می شده است.

احمد شهباز درباره قلعه تاریخی قورتان، اظهار کرد: قلعه قورتان در ۱۰ کیلومتری غرب ورزنه و ۹۰ کیلومتری شرق اصفهان در کنار رودخانه زاینده رود واقع 
شده است. مساحت این قلعه تاریخی و زیبا ۴۲ هزار مترمربع است. قلعه قورتان بنایی خشتی مربوط به دوره دیلمیان )۱۱۰۰ سال قبل( است و سازه های 
موجود در آن در دوره های مختلف تاریخی و در زمان سلســله های ایلخانی، صفوی و قاجار تغییرات زیادی پیدا کرده است، اما اساس اولیه این قلعه که 

دیوارهای بلند آن است هنوز به همان شکل اولیه است.
وی افزود: در حال حاضر چهار خانواده در داخل قلعه قورتان زندگی می کنند که یکی از خانه ها تبدیل به بوم گردی شده و خدمات گردشگری به مسافران 
ارائه می دهد. خانه پدری این خانواده ها از قدیم در داخل این قلعه وجود داشته و به همین دلیل و با آمدن امکاناِت روز به داخِل قلعه از آن خارج نشدند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه درباره کاربرد قلعه قورتان درگذشــته، گفت: بر اساس شواهد به نظر می آید 
این قلعه یک دژ مستحکم نظامی بوده است و در دوره های مختلف تاریخی از آن به عنوان دژ نظامی استفاده می شده است. البته بناهای مستحکم دوره 

دیلمی در اصفهان مانند قلعه تبرک وجود دارد.
شــهباز تصریح کرد: در چند دوره تاریخی دوره های طالیی از نظر ساخت سازه های فاخر داشــته ایم، به طوری که در برخی از این قلعه ها نماینده حکومت 
وقت ساکن بوده اند یا کاربرد نظامی و پادگانی داشته است. برای مثال در دوره های سلجوقی و ایلخانی منطقه ورزنه یک منطقه سوق الجیشی محسوب 

می شده و قلعه قورتان هم بر اساس شواهد موجود کاربرد نظامی داشته است که این کاربرد را از نام قلعه هم می توان دریافت.
وی در همین باره افزود: وجه تســمیه این قلعه از گورخان و قورخانه )اســلحه خانه( گرفته شده اســت و اصواًل نام قورخانه به پادگان های نظامی گفته 
می شده که در آن اسلحه و مهمات نگهداری می شده و در این قلعه ها قوای نظامی ساکن بوده اند. به هرحال فیزیک قلعه قورتان با داشتن دیوارهای ۹ و 
۱۲ متری گویای کاربرد نظامی آن است که دارای دو دروازه است. حفره های موجود در دیواره های قلعه برای تیراندازی با کمان بوده است که به مرورزمان 

این حفره ها کوچک تر شده تا لوله تفنگ از آن رد شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ورزنه، اظهار کرد: دیوارهای قلعه و مصالح به کاررفته در آن خشت و چینه یا همان 
ِگِل ورزیده اســت که حجم زیادی مصالح برده است. قلعه قورتان ســازه ای کاماًل خشتی و زیبا است که یک حســینیه ناموزون در داخل آن بنا شده که 

تناسبی با ساختار فیزیکی قلعه ندارد.
شــهباز گفت: آب موردنیاز قلعه در قدیم از رودخانه زاینده رود تأمین می شده است و چون امنیت باالیی داشته در آن خانه ساخته می شده است. در کنار 

قلعه قورتان تپه هایی وجود دارد که مشخص نیست مسکونی بوده اند یا خیر که برای کشف این مهم نیاز به تحقیق و پژوهش است.
وی با بیان اینکه قلعه قورتان نیاز به مرمت اضطراری دارد، افزود: مرمت این قلعه باید در چند مرحله انجام شود که مرحله اول مرمت قلعه نیاز به ۳ میلیارد 
تومان اعتبار دارد تا پشت بام ها سبک سازی شده و استحکام بخشی بنا انجام شود. مشارکت بخش خصوصی در مرمت بنا ضروری است که احتمااًل برای 

مرمت کامل قلعه به بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرســتان ورزنه، خاطرنشان کرد: به طور میانگین ســاالنه حدود ۴۰ هزار گردشگر از قلعه 
قورتان بازدید می کنند. مشکلی که اکنون درباره قلعه قورتان داریم ُخرده مالک بودن بناهایی است که در داخل قلعه وجود دارد که حل کردن این مشکل 
مهم است و در حال حاضر بیشتر مردم ناحیه قورتان در مالکیت این قلعه سهیم هستند. ۸۰ درصد مشکالت قلعه قورتان با فرهنگ سازی جامعه محلی 

قابل رفع است و صرف اینکه دولت در قلعه قورتان هزینه کند مشکالت حل نمی شود.
شهباز افزود: قلعه قورتان به ثبت ملی رسیده و پشــتیبانی قانونی اداره میراث فرهنگی را دارد، اما مالک آن جدا اســت. باروهای شمالی و جنوبی قلعه 
۲۵۰ متر طول دارد و دارای ۱۴ برج دیده بانی است که یکی از آنها و بخشی از حصار قلعه درگذشــته بر اثر طغیان و منحرف شدن مسیر زاینده رود تخریب 

شده است.
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مفاد آراء
6/59 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 1255 مورخ 1401/4/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای ســعيد 
اسماعيليان  به شناســنامه شــماره 67 کدملی 1288803516 صادره اصفهان فرزند 
عبدالحسين در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 148/43 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 114 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1314 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت خانم زهرا 
اسماعيليان   به شناسنامه شماره 25 کدملی 1291091114 صادره اصفهان فرزند محمد 
حسن در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 110/32 متر مربع پالک شماره 3 فرعی از 
4475 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1364078  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/60 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1226 مورخ 1401/4/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای مهدی 
مصدق  به شناســنامه شــماره 2606 کدملی 1289232857 صــادره اصفهان فرزند 
مرتضی در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 212/60 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
 بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای حيدر قنبر زاده )مالک رســمی( خريداری 

گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1364090  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/61 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 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 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. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 13937 - 1400/11/20 هيات سوم پالک 36/168 صحيح می باشد 
که در رای شماره 5677-1400/05/03 هيات ســوم آقای قدير علی الياران  به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 1290311692 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 109/31 متر مربع از پالک 1698 فرعی از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شيخ جمال الدين نجفی و خانم محترم آقا رشتی طبق سند 
انتقالی 1501 مورخ 1322/12/25 دفترخانه 62 اصفهان و سند 60737 مورخ 1333/7/29 

دفترخانه 6 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1364952  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/62 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1927  14016030200700 و 140160302007001929 و 
140160302007001928مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم مليحه يادگاری قهدريجانی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 1049 وکدملی 1111251215 صادره از فالورجان و خانم زهره 
يادگاری قهدريجانی فرزند عبداله به شناســنامه 3273 و کد ملی 1112011331 صادره 
از فالورجان و فاطمه يــادگاری قهدريجانی فرزند عبداله به شناســنامه 2304 و کد ملی 
1112001638 صادره از فالورجان هرکدام دردو دانگ مشاع ازششدانگ مشاع يک باب 
خانه  به مســاحت  52 / 307 مترمربع پالک 930 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان 
خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقايان مصطفی و قاســم يادگاری فرزندان اسحاق 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
 ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1363660 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/63 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1182 14016030200700 مورخ 22 / 03 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم يادگاری فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه وکدملی 1100191992 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب 
خانه  به مســاحت  88 / 276 مترمربع پالک 918 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان 
خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقايان مصطفی و قاسم يادگاری اسحق محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1363547 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/64 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1181 14016030200700 مــورخ 22 / 03 / 1401  هيــات اول 
موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقــای محمد يــادگاری قهدريجانی فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 1063 
 وکدملــی 1111989222 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه  به مســاحت
 90 / 274 مترمربــع پالک 918 فرعــی از 385 اصلــی واقع در قهدريجــان خريداری 
 مع الواســطه ازمالک رســمی ورثه آقاجان کاظم زاده قهدريجانی محرزگرديده اســت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1363417 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/65 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 992 مورخ 1401/4/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم عادله مهدی خشوئی فرزند موسی  به 
شناسنامه شماره 1185 صادره از اصفهان در يک باب خانه نظر به اينکه طبق گزارش ثبت 
محل، شماره پالک ثبتی و مساحت ملک مورد تقاضا در وضع موجود با رای شماره 19261 
مورخ 1394/11/18 تفاوت دارد و اشتباه  ناشی از نقشه برداری پالک بوده، ملک مورد تقاضا 
در محدوده پالک 3065 واقع بوده که در متن رای مذکور، پالک 3056  قيد گرديده است 
که صحيح آن،  پالک 3065 اصلی می باشد و حدود اربعه: شمااًل به طول 8/25 متر ديوار به 

ديوار پالک 3065/4 ، شرقاً: در دو قسمت به طور شکسته به طول های 4/34 متر و 2/65 متر 
ديوار و درب است به کوچه، جنوبًا: به طول 8/30 متر درب و ديواری است به معبر، غربًا:  به 
طول 6/86 متر ديوار به ديوار پالک 3065/9 و مساحت ملک مزبور از 56 متر مربع به 58/35 
 متر مربع اصالح می يابد، رای صادره قبلی با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا می باشــد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اين آگهی 
به مدت يک ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم   و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/24

م الف: 1372524  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/66 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 1316 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای داود زمانی به شناسنامه شماره 
2365 کدملی 6299403829 صادره فرزند علی  بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه  به مساحت 127/93 متر مربع مفروزی از پالک شماره 68 فرعی از 2954 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 1317 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم صبا بابائی منجزی  به شناسنامه 
شماره 49728 کدملی 1750488795 صادره مسجد سليمان فرزند محمد   بر يک دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 127/93 متر مربع مفروزی از پالک شماره 68 
فرعی از 2954 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 1318 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای صادق زمانی امام قيســی 
به شناســنامه شــماره 13 کدملی 6299720565  صادره فرزند علی   بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 127/93 متر مربع مفروزی از پالک شماره 68 فرعی از 
2954 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
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. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/24

م الف: 1373766  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



چهارشنبه 9 شهریور  1401 / 3 صفر 1444 / 1 3 آگوست 2022 / شماره 3614
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعالم کرد:

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشــور با بیان اینکه اولویت نخست بهزیستی 
برای واگذاری کودکان به عنوان »فرزندخوانده« با خانواده های بدون فرزند است، گفت: زنان مجرد 

در اولویت دوم پذیرش فرزندخواندگی 
هســتند که می توانند نگهداری فرزندان 
دختر فاقد سرپرست موثر تحت پوشش 
بهزیســتی را برعهده بگیرند.به گزارش 
ایمنا ، »سعید بابایی« درخصوص زنان 
مجرد متقاضی فرزندخوانده، اظهار کرد: 
زنان مجرد اولویت دوم فرزندخواندگی 
هســتند که می توانند نگهداری فرزنداِن 
دختر فاقد سرپرست موثر تحت پوشش 

سازمان بهزیستی را برعهده بگیرند. البته با توجه به اینکه اولویت نخست بهزیستی با خانواده های بدون 
فرزند است، معموال کودکان دختر با سن باالی ۷ سال، تحت سرپرستی بانوان مجرد قرار می گیرند. 
مسیر پذیرش کودکان نیازمند پیگیری درمان در کلیه سنین نیز برای این بانوان گشوده است و در طول 
سال های اخیر، چندین مورد از پذیرش این کودکان در اســتان های مختلف ثبت شده است.وی با 
بیان اینکه بعد از ثبت درخواست، سازمان بهزیستی وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آمادگی 
متقاضیان را برای سرپرستی از کودکان تحت پوشش بررسی خواهد کرد، افزود: در این بررسی، شرایط 
سنی، تحصیلی، درآمد، سالمت جسمی و روانی و تناسب کودک موردتقاضا با خانواده ها ارزیابی خواهد 
شد و بهزیستی نظر خود را جهت صدور حکم به دادگاه اعالم می کند.مدیرکل امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تعداد متقاضیان فرزندپذیری بسیار باالست، تصریح کرد: برای 
سرعت در تحویل کودک، متقاضیان می توانند کودک با سن باالی پنج سال یا کودکان دارای معلولیت 
یا نیازمند پیگیری درمان را نیز بپذیرند.وی با بیان اینکــه در تحویل کودک همواره اولویت با زوجین 
فاقد فرزند است، ادامه داد: کودک تحویلی باید از نظر شرایط سنی با متقاضیان تناسب داشته باشد. 

 

بهره برداری از 2۵ طرح بهزیستی در کاشان
۲۵ طرح اشتغال زایی، مراکز آموزشی و توانبخشی و دو مرکز ازدواج و خانواده با حضور مدیر کل بهزیستی 
استان اصفهان در کاشان افتتاح شــد.معاون مدیرکل و رییس اداره بهزیستی شهرستان کاشان در آیین 
افتتاح ۲۵ طرح بهزیستی و یادواره جواد قنایی آرانی تنها شهید کارمند بهزیستی استان اصفهان گفت: برای 
اجرای این طرح ها ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی و ۴۰ میلیارد ریال از کمک های بخش خصوصی هزینه 
شده است.ام البنین متقی نژاد افزود: یکی از این طرح ها انجمن ازدواج و خانواده نوین پرتوست که با هزینه 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی بخش خصوصی به مساحت ۱۵۰ مترمربع گشایش یافت.وی، مرکز شبانه 
روزی توانبخشی، آموزشی، توانپزشکی، اجتماعی و مراقبتی افراد دارای اختالل هوشی رشدی )معلوالن 
ذهنی( هاجر را از دیگر طرح های مهم خواند و گفت: این مرکز با هزینه ۲۵۰ میلیارد ریال به مساحت هزار 
مترمربع اجرا شده و ظرفیت خدمات رسانی روزانه به ۱۰۰ نفر و در مرحله اول نگهداری شبانه روز ۳۰ نفر را 
دارد.ولی ا...نصر اصفهانی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز در این آیین گفت: به مناسبت هفته دولت 
۳۹۱ طرح در بهزیستی استان اصفهان افتتاح شد که شامل ۳۰ مسکن، ۳۵۳ طرح اشتغال، مرکز مشاوره، 
گروه همیار، انجمن ازدواج و خانواده، مرکز توانبخشی، آموزشی، توانپزشکی، اجتماعی و مراقبتی شبانه 
روزی افراد دارای اختالل هوشی رشدی )معلوالن ذهنی( و زمین چمن مصنوعی مرکز خیریه توانبخشی 
بقیه ا...االعظم )عج( و سالن اقامتی این خیریه است.وی اعتبار این طرح ها را ۷۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال در بخش خصوصی و ۵۵۷ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال در بخش دولتی اعالم کرد.محمدشریف زارعی، 
فرماندار ویژه کاشا ن نیز با قدردانی از مشارکت خیران و بخش خصوصی در اجرای طرح های توانبخشی 

و آموزشی بهزیستی گفت: افتتاح این مرکز شبانه روزی استاندارد و کم نظیر حاصل این مشارکت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید از هر راهی برای پیگیری مطالبات 800 
میلیاردی تومانی از تأمین اجتماعی اقدام کرده اند، بی فایده بوده است

لطفًا بدهی تان را بپردازید
باعجله رفتیم که تأخیر بیست دقیقه ای به  پریا پارسا دوست
نیم ساعت مبدل نشود اما وقتی رسیدیم، 
رئیس هنوز نیامده بود! سِر دکتر شیرانی شلوغ بود. انگار میهمانانی هم از 
عراق داشت و مشغول رتق وفتق امور مربوط به اربعین با رایزن فرهنگی 
این کشور بودند. اما باالخره آمد و جلسه رسمی شد. شیرانی که معمواًل 
راحت و بی تکلف هم حرف می زند، قول داد خیلی صحبت نکند اما بیشتر 
از ۴۰ دقیقه صحبت کرد! بر اساس اعالم روابط عمومی، قرار بود این جلسه 
یک و ساعت و نیم طول بکشد اما بیش از دو ساعت به درازا انجامید که 
خب البته غیر از این هم انتظار نداشتیم. شیرانی آمار و ارقام هایی داد. 
به رسم معمول و مرسوم مدیران، از دولت ِ برسِر کار و رئیسش حسابی 
تعریف و تمجید کرد و بازهم بنا به عادت مدیران، به قبلی ها انتقاداتی کرد 
و کنایاتی هم زد. اقدامات مثبت را اما فقط به این دولت نســبت داد؛ از 
جملــه موضــوع واکسیناســیون. حرف هایــش که تمام شــد، گفت 
چنددقیقه ای می رود و برمی گردد! جلسه داشت. بلند شد و از درب پشت 
سرش رفت به جلسه بعدی. کاًل راحت بود و البته شاید بشود گفت این 
راحتی مدیر با اصحاب رسانه، گاهی امتیاز مثبتی است. در طول مدتی که 
شیرانی در نشست خبری نبود، معاونین او توضیحاتی دادند. خبرنگاران 
هم سؤاالتی پرسیدند؛ بعضی جواب ها قانع کننده بود و برخی دیگر نه. 
شــیرانی که برگشــت، قرار شــد خبرنگاران سؤاالتشــان را بپرســند. 
روابط عمومی اما تأکید کرد فقط یک ســؤال و نه بیشتر و گفت که وقتی 
جواب را گرفتیم، دیگر ادامه ندهیم و چالش نداشته باشیم! )دعا کردیم 
در دوره های خبری که گفتند دانشــگاه علوم پزشــکی می خواهد برای 
خبرنگاران حوزه سالمت بگذارد، چنین ِمُتدی تدریس نشود!( خبرنگاران 
بیشتر درباره گرانی و کمبود دارو ســؤال داشتند و رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در کنار تعریف و تمجید از دولت سیزدهم، بیشتر دغدغه 
»پزشک خانواده« و »نظام ارجاع« را داشت. قول داد علی رغم وعده وعید 
دولت های قبلی، نظام ارجاع در این دولت عملیاتی شود و از خبرنگاران 
خواست در خصوص پزشک خانواده خبررســانی و اقناع سازی کنند تا 
مردم متوجه اهمیت تقدم »ســالمت« بر »درمان« شوند.یکی دیگر از 
دغدغه های رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان هم مطالبات این 
دانشگاه و بدهی ها بود. باز هم پا تأمین اجتماعی به میان آمد و شیرانی 
گفت که »طلب 8۰۰ میلیاردتومانی از تأمین اجتماعی داریم و از هر راهی 
که ممکن بوده این موضوع را پیگیری کرده ایم، اما متأسفانه طلب ها را 
پرداخت نمی کنند.«شــاهین شــیرانی به بودجه ۵۵۰۰ میلیاردتومانی 
دانشگاه علوم پزشکی هم اشاره کرد اما گفت که حدود ۳۳ هزار پرسنل 

داریم و بخش عمده این بودجــه هزینه پرداخت حقوق این پرســنل 
می شود. 

شــیرانی اوایل صحبت های خود به این موضوع هم اشاره کرد که بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی به طور میانگین ۲۵ سال به طول عمر ایرانی ها 
اضافه شده است، و گفت: در کشورهای دیگر وقتی یک سال طول عمر 
زیاد شود جشــن می گیرند؛ بنابراین با وجود تمام مشکالتی که در این 
سال ها وجود داشته، دســتاوردهای نظام ســالمت در ایران قابل انکار 

نیست.
از جمله اشاره های شیرانی به دستاوردهای دولت سیزدهم، تکرار و تأکید 
بر موضوع واکسیناسیون کرونا بود که یادآور شد زمانی مردم برای تزریق 
واکسن به کشورهای همسایه می رفتند اما در دولت سیزدهم شرایطی 
ایجاد شد که از ۲۳ درصد واکسیناسیون ُدز اول، امروز بیش از ۹۰ درصد 
دز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند و از مرگ ومیر باالی ۷۰۰ نفر در روز 
به جایی رسیدیم که بعضی روزها حتی یک فوتی هم نداشتیم و شرایط 
بحرانی کنترل شد.شیرانی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان اصفهان 
هم گفت: در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان یک اقدام جهادی برای 
پروژه های نیمه تمام استان در حوزه بهداشت و درمان انجام شد. در کل 
اســتان پروژه باالی ۵۰ درصد نداریم که در مصوبات سفر رئیس جمهور 
نگنجانده باشیم و خوشبختانه تمام پروژه های نیمه تمام ما که سال ها 
روی زمین مانده بود جزو مصوبات قرار گرفته و قول می دهیم تمام کنیم.

اما نوبت به ارائه دستاوردهای حدود یک ساله مدیریت جدید دانشگاه 
علوم پزشکی که رسید، شیرانی مثال ها و مصداق هایی از آنچه که »همت 
جهادی« مدیران دولت ســیزدهم می نامند هم داشت: »تقویت پیوند 
اعضای بدن، نصب دســتگاه سی تی اســکن در برخی بیمارستان های 
شهرستان ها، نصب دستگاه ِپت برای اولین بار در استان، تزریق ۹ میلیون 
واکســن، تکمیل پروژه های نیمه تمام بیمارســتان های استان، تبدیل 
وضعیت ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از ایثارگران دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، 
کلنگ زنی بیمارستان بوئین میان دشت، توسعه بیمارستان زرین شهر، 
پرداخت معوقات پرسنل، راه اندازی رشته های جدید و کسب رتبه های 
مختلف در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایجاد ۵ پد بالگرد و ۵ پایگاه 
اورژانس.«به گفته شیرانی، اولویت فعاًل بر روی مراکز رشد و شرکت های 
فناور و پارک سالمت است تا رشد جهشی داشته باشند. یکی از خبرنگاران 
هم درباره برخی رشــته های پزشــکی محبوب و غیرمحبوب پرسید که 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: طب اورژانس، بیهوشی، 
عفونی و داخلی نسبت به برخی رشــته ها متقاضی کمتری دارد، اما در 

رشته های جراحی پالستیک، پوست و چشم متقاضی بیش از حد زیاد 
است، پس باید تعادلی برقرار شود تا افراد عالقه مند شوند.سؤال وجواب ها 
درباره بدهی ها و مطالبات همچنان تا پایان جلسه ادامه داشت. شیرانی 
از تأمین اجتماعی خواست به طورجدی فکری برای پرداخت مطالباتش 
به علوم پزشکی داشته باشد و گفت که  آخرین پرداخت تأمین اجتماعی 
مربوط به مهرماه ۱۴۰۰ بوده، درحالی که فقط کافی است یک روز مالیات 
تأمین اجتماعــی را دیر واریز کنیم و بالفاصله جریمه می شــویم. خب 
پر بیراه هم نمی گوید. کاش گوش شــنوایی در میان متولیان امر باشد. 
هرچند تأمین اجتماعی اصفهان هم می گوید پول نداریم که بدهی هایمان 
را بدهیم، دولت باید کمک کند. همان دولتی که به تعبیر شیرانی، خیلی 
خوب عمل کرده و کاش حاال برای پرداخت بدهی های تأمین اجتماعی 
هم باز فکری کند! خبرگزاری دولتی »ایرنا« اواخر تیرماه امسال خبر داد 
که دولت سیزدهم بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه ای انباشته 
دولت ها به ســازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری سهام و اوراق 
خزانه پرداخت کرده که با این اقدام بی سابقه، این سازمان ضمن دریافت 
مطالبه چندین ساله توانست از لیست ابربدهکاران بانکی هم خارج شود. 
»ایرنا« نوشت که دولت های قبل زیربار پرداخت این بدهی نرفته بودند 
و البته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم گفت که تا طلبمان از دولت 
را گرفتیم، بدهی 88 هزار میلیاردتومانی تأمین اجتماعی به نظام بانکی 
را پرداخت کردیم که خب این یعنی یک چیزی هم بدهکار هستند هنوز 

به بخش های دیگر! 
طبق گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و طبق قانون بودجه امسال 
هم دولت موظف بــه پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشــته به 
سازمان تأمین اجتماعی است که میرهاشم موسوی گفته »برای دریافت 
آن جلسات مقدماتی برگزار شده« و اگر فعال به گفته موسوی در مرحله 
جلسات مقدماتی است تا تعیین تکلیف بشود، مشخص نیست چقدر 
زمان می برد و باید امیدوار بود شــاید اگر این طلب هم از ســوی دولت 
پرداخت شود و چیزی در خزانه بماند، تامین اجتماعی اصفهان هم شاید 

بتواند بدهی 8۰۰ میلیارد تومانی اش به علوم پزشکی بپردازد. 

با مسئولان جامعه

ییالق عشایر سلسله و 
دلفان در کوهپایه های 

گرین
هر ساله با شروع تابستان دامنه کوه پایه 
گرین از رشته کوهای سرسبز با پوشش 
گیاهی و آب و هوایی معتدل کوهستانی 
زاگرس ، محل مناسبی برای ییالق عشایر 
شهرســتان های دلفان و سلسله است 
.این عشایر قشالق خود را در شهرستان 
های پلدختــر و مرزهــای جغرافیایی 

لرستان با استان خوزستان می گذرانند .

وز عکس ر

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

مجاهدت های شهید علیجانی برای همیشه ماندگار خواهد بود
در پی شهادت سردار سرافراز مدافع حرم »ابوالفضل علیجانی« از رزمندگان دانشــکده علوم و فنون امیرالمومنین علیه السالم نیروی زمینی سپاه در ماموریت 
مستشاری در سوریه، سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد:» شهادت پرافتخار 
پاسدار رشید سپاه اســالم، مدافع سرافراز حرم »ســردار ابوالفضل علیجانی« از افسران شــجاع دانشگاه امام حسین )ع( و دانشــکده علوم و فنون حضرت 
امیرالمومنین علیه السالم نیروی زمینی ســپاه که در ماموریتی مستشاری در سوریه به فیض شــهادت نائل آمد را به خانواده معظم و همرزمان دالور ایشان و 
همچنین مردم غیور و شهیدپرور استان اصفهان تبریک و تسلیت عرض می کنم.مجاهدت های سترگ و شکوهمند آن سردار عالیقدر در عرصه های دفاع از انقالب 
و نظام اسالمی و صیانت از امنیت و آرامش این سرزمین در رویارویی با تروریســم تکفیری و دشمنان امت اسالمی برای همیشه ماندگار و الهام بخش جوانان 
غیرتمند و انقالبی امروز و فردای میهن اسالمی به ویژه نسل جدید پاســداران انقالب خواهد بود.از درگاه خدای کریم و نعیم، برای آن شهید عزیز علو درجات و 
همنشینی با شهدای کربال و برای خانواده مکرم و عالقه مندان و همرزمان ارجمند وی سالمتی و ثبات قدم در تداوم راه شهید و شهادت و جهاد خالصانه در مسیر 

اعتالی قرآن و عترت و سربلندی ایران اسالمی را طلب می کنم.«

معاون دانشجویی دانشــگاه اصفهان گفت: کمیت و 
کیفیت فعالیت های علمی، آموزشی و رفاهی دانشگاه 
اصفهان مورد رضایت نیســت و باید ارتقــا پیدا کند.
رضا علی نوروزی پیرامون عملکرد مدیریت دانشگاه 
اصفهان در دولت جدید اظهار کــرد: با تغییر مدیریت 
دانشگاه تصمیم به بازســازی رویکرد ها در برنامه ها 
گرفته شــد تا شــرایط پس از تعطیلی خوابگاه ها و 
مجازی شــدن کالس ها به حالت عادی بازگردد.وی  
اشــاره ای به ارائه امکانات و حمایت های دانشجویان 
کرد و گفت: حدود ۱۵ میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
به دانشجویان پرداخت شده که به لحاظ مبلغی شاهد 
رشد حدود ۴۰۰ درصدی و به لحاظ تعدادی از ۲۰ تا ۵۰۰ 

درصد افزایش در پرداخت وام های دانشجویی صورت 
گرفته است.نوروزی با پیش بینی افزایش مشروطی ها 
همزمان با حضوری شــدن کالس ها، گفــت: در این 
راســتا با تالش همکاران برای کاهش مشــروطی ها 
برنامه ریزی خواهد شد و عالوه بر آن برای تسهیل در 
روند فارغ التحصیلی سیاست گذاری انجام می گیرد.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: 
کمیت و کیفیت فعالیت های علمی، آموزشی و رفاهی 
دانشگاه مورد رضایت نیست و باید ارتقا پیدا کند و در 
این مسیر آموزش عالی اســتان همراهی خواهد کرد 
تا مشکالت دانشــگاه رفع شــود.وی پیرامون ارتباط 
دانشگاه اصفهان با صنایع بزرگ و کوچک، بیان داشت: 

شعار ریاست دانشگاه اصفهان، دانشگاه جامعه محور 
و تمدن ساز است و در این راستا با صنایع و سازمان ها 
ارتباط گرفته شده تا در روند مسئله یابی و حل مشکالت 
به یکدیگر کمک کنند.نوروزی با اشاره به شعار مردمی 
بودن دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: همواره دغدغه 
رفع مشــکالت مردم در میان بوده و در همین راســتا 
اعالم می کنم دانشــگاه اصفهان آمادگی مسئله یابی 

تا حل مشکالت را همراه با اساتید و دانشجویان دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان:

کمیت و کیفیت فعالیت های دانشگاه اصفهان مورد رضایت نیست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

منطقه کاشان نیازمند اورژانس هوایی است
سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان گفت: اورژانس هوایی ضرورت برای حوزه سالمت 
شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل است.کورش ساکی در شورای ســالمت و امنیت غذایی 
شهرستان کاشان در سالن جلسات شــهید خدمت دکتر محمد زارع افزود: این دانشگاه پیگیر 
اختصاص اورژانس هوایی برای کاشان به رغم هزینه های باالی تهیه و تجهیز بالگرد هوایی برای 
انتقال مصدومان سوانح است.وی  حوادث ترافیکی و آمار مصدومان و فوتی های را در این منطقه 
نگران کننده برشمرد و تصریح کرد: اســتفاده از بالگرد برای امدادرسانی به مردم یکی از وظایف 
اصلی اورژانس و تاثیر این امدادرسانی در زمان های طالیی برای نجات عضو یا جان مصدومان در 
کنار مأموریت های عملیاتی مشهود است.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان توجه بیشتر 
و دقیق تر ارگان ها و اداره های شهرستان به دستور کار های جلسه را خواستار شد.مهدی دالوری، 
رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه نیز در این جلسه، در خصوص دستور کار جلسه 
و مصوبات جلســه قبل، به ویژه موضوع های لزوم ساماندهی و بهسازی مخروبه ها، جمع آوری 
صحیح زباله، ساماندهی ســگ های ولگرد و همچنین لزوم تامین اعتبار الزم به منظور کنترل و 

مبارزه با عوامل بیماری سالک در منطقه مطالبی را بیان کرد.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

مرگ 3 خانم در واژگونی سمند در محور جندق
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ ســه خانم در تصادف محور جندق – معلمان 
خبر داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه ویژه ترافیکی در اصفهان 
اظهار داشت: این حادثه ســاعت ۶ و ۵۰ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده 
است.وی با بیان اینکه در این حادثه ترافیکی یک دستگاه خودروی سمند واژگون شده ، ابراز 
داشــت: این حادثه در محور جندق به معلمان رخ داده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان 
اصفهان با اشــاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثــه تصریح کرد: در این حادثه 
یک مرد ۴۰ ساله دچار مصدومیت شده است.وی با بیان اینکه مصدوم این حادثه به درمانگاه 
جندق منتقل شده است، افزود: همچنین این حادثه سه فوتی خانم داشت که در محل حادثه 

جان خود را از دست دادند.
 

اهدای 1۸۵4 جلد کتاب به کتابخانه های کاشان
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاشان از اهدای یک هزار و 8۵۴ جلد کتاب توسط 
شهروندان و ناشران به این نهاد خبر داد.زینب سادات واســعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
طرح »بحار کتاب، انوار دانایی« با هدف ترویج فرهنگ اهدای کتاب توســط شهروندان، تامین 
منابع کتابخانه به ویژه در مناطق کمتر توســعه یافته و افزایش فعالیت های ترویجی اجرا شــده 
اســت.وی افزود: طرح بحار کتاب، از ۲۰ مرداد آغاز شــده و تا ۱۵ مهرماه ادامــه دارد و تاکنون 
ارزش کتاب های اهدایی به رقم ۶۷8 میلیون ریال رسیده اســت که جهت به روز رسانی کتاب ها 
به کتابخانه های عمومی ارســال خواهد شد.واســعی تصریح کرد: کتاب های اهدا شــده شامل 
کتاب های کمک آموزشی مربوط به همه دوره ها و رشــته های تحصیلی و کتاب های جدید حوزه 
 کودک اســت که می تواند برای جذب مخاطب به کتابخانه موثر باشد.رییس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان کاشــان، افزود: تاکنون انتشــارات بنیاد قلم چی، قدیانی، نردبان، پرستو و 
مبتکران در طرح اهدای کتاب به کتابخانه های شهرستان کاشان مشارکت کرده اند که انتظار داریم 
فعاالن حوزه کتاب و شهروندان بیشتری در این  کار خیرخواهانه همراه شوند.وی گفت: شهرستان 
کاشان دارای ۲۱ باب کتابخانه اســت که ۱۶ مورد آن دولتی و پنج مورد آن نیز به صورت مشارکتی 

اداره می شود که با وجود ۳۲۰ هزار جلد کتاب، ۱۳ هزار نفر عضو دارند.

خبر روزشهرستان ها

حجاب از ارزنده ترین نمادهای 
فرهنگی، اجتماعی در تمدن 

ایرانی – اسالمی است
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در کارگاه آموزشی حجاب 
و عفاف گفت: »حجاب« از ارزنده ترین نمودهای 
فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی – اســالمی 
است.مهدی نم نبات در خصوص برگزاری کارگاه 
آموزشــی با موضوع حجاب و عفاف و با هدف 
گسترش و غنای فرهنگی طرح های حجاب و 
عفاف در فضاهای آموزشی و پرورشی مدارس 
دخترانه، اظهار داشت: »حجاب« از ارزنده ترین 
نمادهای فرهنگی، اجتماعــی در تمدن ایرانی 
– اسالمی است که پیشــینه آن به قبل از ورود 
اسالم می رســد؛ اما در فرهنگ اسالمی به اوج 
تعالی و منتهــای اعتبار خود می رســد و برای 
ارزش تلقی کردن و الگوپذیــری این فرهنگ، 
نیازمند درونی سازی و نهادینه کردن آن در وجود 
افراد به ویژه دانش آموزان هستیم.وی با اشاره به 
برگزاری چندین نشست با مسئولین و فعاالن 
حوزه حجاب و عفاف استان ادامه داد: خروجی 
این نشســت ها طراحی کارگاه های آموزشــی 
ویژه مدیران و عوامل مــدارس به ویژه مدارس 
دخترانه استان در تابستان و قبل از شروع مهرماه 
شــد که از مردادماه در مناطق و شهرستان های 
پیربکران، برخوار، فالورجان، نجف آباد و تیران و 
کرون برگزار و در ادامه در سایر مناطق و نواحی 
استان تا پایان شــهریورماه این کارگاه دوروزه 
برگزار خواهد شــد.معاون پرورشی و فرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
گسترش و غنای فرهنگی طرح های حجاب و 
عفاف در فضاهای آموزشی و پرورشی مدارس، 
تعمیق باورهای دینی با تأکید بر حجاب و عفاف 
در دوره های مختلف تحصیلی و جلب مشارکت 
سازنده مدارس در حفظ، تعمیق و اشاعه حیا، 
عفــاف و پوشــش دانش آمــوزان و همکاران، 
همچنیــن برنامه ریزی به منظــور اقناع فکری 
دانش آموزان جهت پذیرش قلبی و درونی حیا، 
حجاب و عفاف و عمل بــه آن، با تبیین دیدگاه 
اسالم از جمله اهدافی اســت که انتظار داریم با 
همکاری مدیران و معاونین و دبیران مدرســه 

بدان دست یابیم.
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رانگنیک: مشکل یونایتد را پس از دو هفته فهمیدم
رالف رانگنیک، سرمربی سابق منچستریونایتد، مدعی شده است که تنها پس از دو هفته از حضور در این 
تیم کامال از مشکالتش مطلع شده است.به گزارش »ورزش سه« رانگینک فصل گذشته پس از برکناری 
اوله گونار سولسشر، هدایت منچستریونایتد را برعهده گرفت. او به عنوان سرمربی موقت تا پایان فصل 
روی نیمکت این تیم نشست و در حالی که انتظار می رفت پس از پایان این مدت و معرفی مربی جدید، 
به عنوان مشاور ارشد در این باشگاه بماند اما تصمیم گرفت اولدترافورد را ترک کند. رانگنیک در گفت وگو 
با Der Standard در این باره اظهار داشت:» پس از تنها دو هفته برای من مشخص شد که مشکالت 
کجا هستند و برای حل آنها باید دقیقا چه کاری انجام داد اما سوال اینجاست که آیا ما گزینه ای برای 
تغییر شرایط و بهبود اوضاع داشتیم یا خیر.« در روزهای گذشته بسیاری از رسانه های انگلیسی مدعی 
شدند که ژرژ مندس، مدیر برنامه کریستیانو رونالدو، بار دیگر تالش برای انتقال این بازیکن به چلسی را 
از سر گرفته است.پس از انتشار این اخبار بود که گفته شد رانگنیک درباره این بازیکن پرتغالی با توماس 
توخل صحبت کرده و به این مربی هموطنش توصیه کرده است که به هیچ وجه او را به جمع بازیکنانش 
اضافه نکند. فصل گذشته نیز شایعاتی درباره اختالف شدید بین این مربی آلمانی و رونالدو به گوش 

می رسید و این بازیکن چند بار نیز پس از تعویض و ترک زمین به صراحت اعتراضش را نشان داد. 
 

آنری: یوونتوس را به خاطر یک نفر ترک کردم
تیری آنری فاش کرد که یوونتوس را به خاطر یک نفر ترک کرده است و احتماال به لوچیانو موجی، 
مدیر سابق بیانکونری اشاره می کند.به گزارش ایسنا ،  تیری آنری مهاجم سابق آرسنال سهامدار 
جزئی باشگاه سری کومو در سری B ایتالیا شد که تابســتان امسال سسک فابرگاس را به عنوان 
بازیکن آزاد به خدمت گرفت تا یکی از اتفاقات جالب نقل و انتقاالت تابستانی را رقم بزند. آنری در 
ورزشگاه سینیگاگلیا با خبرنگاران به صحبت پرداخت و درباره اهداف این تیم در فصل جدید رقابت 
ها صحبت کرد. او در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود به طور خالصه در مورد دوره شش ماهه خود 
در یوونتوس زیر نظر مارچلو لیپی صحبت کرد و به اسکای اســپورت گفت: زمانی که به یوونتوس 
پیوستم، کمرم مشکل داشت، اما می خواستم بالفاصله برای تیم بازی کنم.من اولین بازی را زیر 
نظر لیپی انجام دادم زیرا او من را به عنوان یک مهاجم می دید. سپس آنچلوتی جایگزین او شد و 
من کمی بهتر بازی کردم، بعد از بازی با رم شروع به گلزنی و دادن پاس گل کردم. در ادامه یوونتوس 
را ترک کردم زیرا موجی به من بی احترامی کرد. اتفاقی بین من و او افتاده اســت که نمی خواهم 

وارد جزئیات شوم. من یک پسر صادق هستم و فکر کردم این یک بی احترامی از طرف او است.
 

 اینفانتینو: با بی نظمی در طول جام جهانی به شدت
 برخورد می کنیم

رییس فیفا اعالم کرد که با بی نظمی در طول برگزاری جام جهانی به شدت برخورد خواهد شد.به گزارش 
ایسنا  ، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، نسبت به موفقیت جام جهانی قطر ابراز اطمینان کرده و آن را اینگونه 
توصیف کرده که این جام برای هواداران مثل این است که کودکی برای اولین بار به دیزنی لند می رود و 
جاذبه ها و اسباب بازی ها را می بیند.اینفانتینو همچنین رای به تغییر زمان بندی جام جهانی را - که باعث 
می شود بازی ها یک روز زودتر شروع شوند - به دلیل احترام به تاریخ بازی های فیفا دانست. قطر اکنون 
اولین بازی خود در جام جهانی را در تاریخ یک شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در ورزشگاه ۶۰ هزار نفری آل بیت مقابل 
اکوادور انجام خواهد داد.از آنجایی که قطر با کشورهای دیگر برای تضمین برگزاری مسابقات شریک می 
شود، اینفانتینو تاکید کرد که امنیت در این دوره از رقابت ها بسیار سختگیرانه اعمال خواهد شد.رییس 
فیفا گفت: هواداران از همه کشورها در طول برگزاری جام جهانی در یک شهر خواهند ماند؛ در واقع هواداران 
همه کشورها آنجا خواهند بود. این موضوع  مسئله امنیت را مهم تر می کند. همه از جشن گرفتن استقبال 

می کنند و قطعا عواقبی برای کسانی که باعث درگیری در مسابقات می شوند وجود خواهد داشت. 

خبر  روز

بردیف: هنوز به دنبال یک مهاجم هستیم
سرمربی تراکتور درباره وضعیت تیمش پیش از بازی با هوادار توضیح داد.به گزارش ایسنا، تراکتور و هوادار 
امروز  در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم می روند. قربان بردیف، سرمربی تراکتور 
در نشست خبری قبل بازی با هوادار اظهار کرد: همچون بازی های گذشته، بازی سختی داریم. من بازی 
راحتی در لیگ برتر ایران ندیده ام و تمام دیدارها پرفشار هستند. تیم هوادار تاکتیک خوبی دارد، سعی 
می کند توپ را کنترل کند و این کار را با کیفیت خوب انجام می دهد. امیدوارم شاهد بازی خوبی باشیم.

وی با بیان اینکه همواره یکسری اشــتباهات در فوتبال رخ می دهد، افزود: برخی مواقع تمرکزمان را از 
دست می دهیم. ما در بازی با فوالد روی دو اوت که منجر به دو پنالتی شد، دو گل دریافت کردیم و برای 
رفع چنین مشکالتی تالش می کنیم.سرمربی تراکتور با بیان اینکه فعالیت های نقل و انتقاالتی باشگاه 
تراکتور تمام نشده است، افزود: به دنبال جذب یک مهاجم هستیم که بتواند به تیم کمک کند. بردیف گفت: 
تالش می کنیم تیمی بسازیم که برای کسب رده های باالی جدول مبارزه کند. ما برای ساخت تیم ایده آل 
نیاز به زمان داریم و خیلی خوب متوجه نگرانی هواداران هستیم. سعی می کنیم مشکالت را رفع کنیم. 
حتمًا نتیجه کارهایمان را خواهید داد.سرمربی تیم تراکتور با تاکید بر اینکه نیازمند زمان برای رفع نواقص 
هستیم، گفت: هنوز تا رسیدن به تیم ایده آل فاصله داریم و سعی می کنیم خیلی سریع به آن تیم مدنظر 
دست یابیم.او خاطرنشان کرد: تالش می کنیم که از دقیقه اول، همچون نیمه های دوم بازی های قبلی، 

بازی کنیم. برخی مواقع بازیکنان اشتباهاتی انجام می دهند که باعث افت روحی سایر نفرات می شود.
 

مجوز حضور بانوان در ورزشگاه فوالدشهر صادر نشده است
با پیگیری های انجام شده، مجوزی در خصوص حضور بانوان برای دیدار سپاهان – فوالد خوزستان در 
ورزشگاه فوالد شهر اصفهان صادر نشده است.مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان گفت: این باشگاه 
در حال پیگیری حضور بانوان در ورزشــگاه فوالد شهر برای دیدار ســپاهان و فوالد خوزستان است و 
پیگیری های الزم با مراجع ذی صالح انجام شده است.محمدصادق میر صالحیان با اشاره به آمادگی 
ورزشگاه فوالد شهر برای حضور بانوان افزود: مجوز های الزم از سوی مراجع ذی صالح صادر نشده و 
نهاد های ورزشی و غیرورزشی مربوطه در خصوص تایید حضور بانوان، ابالغی به باشگاه ارسال نکرده 
اند و در این صورت مسابقه فوالدمبارکه سپاهان و فوالد خوزستان بدون حضور بانوان برگزار می شود.

میرصالحیان افزود: نحوه خرید بلیت و سامانه های بلیت فروشی پس از دریافت تاییدیه های فنی 
اطالع رسانی می شود.در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیم های سپاهان 
و فوالد خوزستان در ورزشگاه فوالد شــهر با هم دیدار می کنند.با توجه به اینکه زمین چمن ورزشگاه 
نقش جهان در حال ترمیم است مسابقات تیم فوتبال سپاهان تا اطالع ثانوی در ورزشگاه فوالدشهر 

برگزار می شود.سپاهان با ۷ امتیاز در صدر جدول رقابت ها جای دارد.
 

 »رضایی« خطاب به »گل محمدی«: ببخشید آقا یحیی! 
نمی توانم پرسپولیسی شوم

رضا درویش در جدیدترین مصاحبه خودش اعالم کرد که اصال مذاکره ای با کاوه رضایی و مدیربرنامه 
هایش نداشته است. مدیرعامل پرسپولیس صادقانه حرف زده و مذاکره ای با مهاجم استقاللی نداشته 
اما سرمربی اش یحیی گل محمدی با کاوه رضایی صحبت کرده است.یحیی گل محمدی و کاوه رضایی 
رابطه بســیار صمیمانه ای با یکدیگر داشته و چند سالی اســت رفت و آمد خانوادگی دارند. سرمربی 
پرسپولیس در زمان کار در ذوب آهن اصفهان با کاوه رضایی که کرد زبان است آشنا شد و با توجه به اینکه 
خانواده همسر یحیی گل محمدی نیز کرد هستند ؛بنابراین رابطه این دو بسیار گرم و صمیمانه شد. در 
حال حاضر کاوه رضایی یحیی گل محمدی را فالو دارد و در بلژیک هم با سرمربی پرسپولیس در ارتباط 
بود.همان طور که درجریان هستید باشگاه استقالل در آخرین ساعات نقل وانتقاالت تابستانی در نامه ای 
به سازمان لیگ و کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال خواستار خروج نام ارسالن مطهری از لیست این تیم 
شده بود تا بتواند قرارداد کاوه رضایی را در سازمان لیگ ثبت و برای این بازیکن کارت بازی دریافت کند.

اخبار

مدیرعامل پرسپولیس: 

مهم این بود که فوتبال از 
بالتکلیفی خارج شود

مدیرعامل پرسپولیس گفت: انتخاب کی روش 
برای تیم ملی نظر تاج بــوده و باید این نظر به 
هیئت رییسه بیاید تا مشخص شود که هیئت 
رییسه نیز با این موضوع موافق است یا نه.به 
گزارش فوتبالــی، رضا درویــش مدیرعامل 
پرسپولیس در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال 
و انتخاب مهدی تاج به عنــوان رییس جدید 
فدراسیون اظهار داشــت: بعد از مدت ها این 
معضل برطرف  و انتخابات برگزار شــد. مهم 
این است که فوتبال از حالت بالتکلیفی خارج 
شود. اینکه این وضعیت به وجود بیاید، بدان 
معناست که حداقل یک پاسخگو وجود دارد تا 
جواب بدهد. امیدوارم از امروز هرکسی که در 
پســت های مختلف برای فدراسیون انتخاب 
می شود، یک برنامه مدون و خوب را اجرا کنند 
تا تیم ملی بتواند شایستگی خود را نشان بدهد. 
ما تیمی با این همه بازیکن مقتدر در سطح اول 
دنیا داریم، ولی آن انسجام وجود ندارد، چون 
مشخص نبود که مسئولیت با چه کسی است. 
ان شاءا... همه دســت به دست هم می دهند 
تا در مسیر اعتالی یک تیم ملی مقتدر و قوی 
حرکت شود و در صحنه جهانی دفاع کند.وی 
درباره اینکه ارتباطش با تاج در زمان مدیرعامل 
ســایپا خوب بود و حاال به عنــوان مدیرعامل 
پرسپولیس چقدر می تواند به تاج کمک کند؟ 
گفت: ما هر کاری که از دســت مان بربیاید تا 
برای فوتبال انجام بدهیم، این وظیفه ذاتی مان 
است، به ویژه اینکه باشــگاه ما تعداد زیادی 
از بازیکنانش در خدمت تیم ملی هســتند. ما 
تنها کاری که انجام می دهیم، این اســت که 
بازیکنان مستعد و آماده را در خدمت تیم ملی 
بگذاریم تا بتوانند از شایستگی های خود بهره 
ببرند.درویش با بیان اینکه قرض ۱۰ میلیاردی 
از فدراسیون را تسویه کردیم، درباره نامزدی اش 
برای هیئت رییســه فدراسیون و بحث حضور 
کی روش روی نیمکت تیم ملی عنوان کرد: هر 
چیزی که به تقویت تیــم ملی ایران کمک کند 
تا بتواند در صحنه جهانی نمایش خوبی به جا 

بگذارد، آن بهترین اتفاق است. 

فوتبال جهان

عکس خبر

نیمکت 
»اسکوکیچ« لرزید

با انتخاب مهدی تــاج به عنوان 
رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
به نظــر مــی رســد کار دراگان 
اســکوچیچ در تیم ملی به پایان 

رسیده است.

دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان خبر داد:

برپایی اردوی تیم ملی فری استایل در اصفهان
دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان، گفت: اردوی ۴ روزه آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت فری استایل به میزبانی اصفهان با حضور ۱۷ اسکیت باز برگزار می شود.

مسعود سبقت اللهی در گفت وگو با ایسنا درباره اردوهای آمادگی تیم ملی اسکیت فری استایل برای حضور در مسابقات آسیایی، اظهار کرد: با برنامه ریزی اردوهای 
منظم، بازیکنان در آمادگی کامل به اردوها خواهند آمد و تا زمان اعزام در اردو هستند. با توجه به تصمیماتی که اتخاذ شده به طور ماهیانه اردوهای منظمی برگزار می شود 
تا از بین بازیکنان مستعد به صورت ریزشی بهترین ها انتخاب شــوند.وی افزود: چهارمین دوره اردوی آمادگی بازیکنان برای اعزام به مسابقات آسیایی هانگژو که 
سال آینده برگزار خواهد شد، از ۸ تا ۱۱ شهریورماه در ورزشگاه آزادی شهرستان نجف آباد اصفهان برگزار می شود.دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان، خاطرنشان کرد: 
چهارمین دوره اردوهای آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت فری استایل با حضور ۱۷ ورزشکار برگزار می شود و در پایان با خط زدن چند نفر پنجمین اردو را در ماه های 

آتی برگزار خواهیم کرد.سبقت اللهی تاکید کرد: از ۱۷ ورزشکار دعوت شده به اردو، ۱۴ نفر از استان اصفهان و ۳ نفر دیگر از استان البرز و تهران هستند.

به گزارش »ورزش سه«، تیم ملی والیبال ایران شروع 
خوبی را در مسابقات قهرمانی جهان تجربه کرد و موفق 
شد در بازی اول خود تیم سوم المپیک یعنی آرژانتین را 
با نتیجه ٣-٢ شکست دهد. مصری ها در مسابقه اول 
خود برابر هلند نشان دادند که در این دوره از مسابقات 
قهرمانی جهان حرف خاصی برای گفتن ندارند؛ جایی 
که نماینده آفریقا در بازی اول خود در سه ست متوالی 
از هلند شکست خورد تا مشخص شود که احتماال مصر 
جزو تیم هایــی خواهد بود که با ســه باخت متوالی به 
کار خود در قهرمانی جهان پایان خواهــد داد. با توجه 
به همه این مسائل انتظار می رفت که یک بازی بسیار 
آسان در انتظار تیم ملی والیبال ایران باشد و تیم بهروز 
عطایی یک پیروزی بی دردسر کسب کند. حتی برخی 
عالقه مندان والیبال جدال با مصر را یک بازی تمرینی 

تلقی می کردند و خواستار اســتفاده از تیم دوم مان در 
این مسابقه شدند. با این حال بهروز عطایی به درستی 
حریف را دست کم نگرفت و با ترکیب اصلی خود پا به 
دیدار برابر مصر گذاشــت. ما در نهایت، این بازی را هم 
با پیروزی پشت سر گذاشتیم و صعود خود به مرحله 
بعدی مسابقات قهرمانی جهان را قطعی کردیم اما این 
برد خیلی برای هواداران والیبال ایران شیرین نبود. تیم 
ملی در این بازی عملکرد پر انتقادی داشت و حتی اگر 
مصری ها کمی دقت می کردند شاید این جدال به ست 
پنجم هم کشیده می شد و حتی شکست می خوردیم.

میالد عبادی پور که بهترین بازیکن ایران در مســابقه 
قبل برابر آرژانتین بود، در دیدار مقابل مصر نتوانســت 
آن عملکرد خوب را تکرار کند. عبادی پور که نشان داده 
هیچ گاه از بیان نقاط ضعــف و واقعیت ها در مورد تیم 

ملی ابایی ندارد، بعد از این دیدار نیز مصاحبه قابل تاملی 
انجام داد. عبادی پور در پایان بازی گفت: راستش فکر 
کنم این بدترین نمایش زندگی مان بود به خاطر این که 
ابتدا به خودمان و بعد به مصر احترام نگذاشتیم. این را 
به خاطر نمایشی که ارائه دادیم می گویم نه چیز دیگری. 
به نظرم در پایان همه چیز را مشاهده کردید و دیدید که 
ما به مشکل خوردیم. از طرفی برطرف کردن این مشکل 
کار سختی برای ما بود. البته هر طور که بود بازی را بردیم 
اما نمی توانم بگویم که خوشــحال هستیم چون اصال 
اینطور نیست. ما بدترین والیبال عمرمان را بازی کردیم.

خشم کاپیتان؛ 

احترام خودمان و حریف را نگه نداشتیم!

 تاج ریاست فدراسیون فوتبال دوباره بر سر »تاج« گذاشته شد؛

آن 185 دقیقه رمزآلود!
در فاصله کمتر از سه ماه تا برگزاری جام جهانی فوتبال، 
یکی از حساس ترین و البته پرحاشیه ترین انتخابات 
تاریخ فدراســیون فوتبال ایران دیروز برگزار شــد تا صاحب داغ ترین 

صندلی ورزش ایران توسط اعضای مجمع انتخاب شود.
مهدی تاج، میرشــاد ماجدی و عزیزا... محمدی در حالی به عنوان سه 
نامزد انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال با یکدیگر به رقابت پرداختند 
که در ساعات اولیه بامداد، حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
از لغو مجمع انتخاباتی فدراسیون خبر داده بود و عالوه بر قرار دادن این 
خبر در سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر 
نیز این موضوع را اعالم کرد اما سه ساعت بعد، پیرو نشست اضطراری 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، این تصمیم دبیرکل وتو شد تا انتخابات 
طبق برنامه برگزار شود.به نظر می رسد هیئت رییسه فدراسیون با درنظر 
گرفتن تبعات احتمالی لغو ناگهانی انتخابات که از سوی فیفا و ای اف 
سی فدراسیون را تهدید می کرد، تصمیم به برگزاری انتخابات در موعد 
مقرر قبلی گرفتند.حسن کامرانی فر هم در یکی از سخت ترین روزهای 
زندگی کاری اش، مجمــع انتخابات را نیمه کاره رها کــرد و رفت. روزی 
که احتماال از شب اشــتباه تاثیرگذارش در بازی شــیلی و سوئیس در 
جام جهانی ۲۰۱۰ هم تلخ تر بود. اما هشتگ #سیرک_ فوتبال_ایران با 
اتفاقاتی که از شامگاه سه شــنبه پیرامون فدراسیون فوتبال در ارتباط با 
لغو و دوباره برگزاری مجمع انتخاباتی رخ داد،  مورد استفاده بسیاری از 
کاربران فضای مجازی و حتی فعاالن رسانه ای در شبکه های اجتماعی 
قرار گرفت.اتفاقاتی که افتاد برای فوتبال ایران زشت و به نوعی فراتر از 
یک ناهماهنگی بزرگ بود و جنجال بسیار بزرگی هم به دنبال داشت.

بعد از اینکه حســن کامرانی فر به صورت رسمی با اطالعیه ای در سایت 
فدراســیون فوتبال در ســاعت ۰۰:۴۶ بامداد تصمیم  رسمی برای لغو 
انتخابات را اعالم کرد تا ساعت ۰۳:۵۱ بامداد اتفاقات عجیب و مهمی رخ 

داد که به انتشار رسمی اطالعیه برگزاری انتخابات ختم شد.

   اما در این 1۸۵ دقیقه بر فوتبال ایران چه گذشت؟
اول از همه باید گفت که واکنش بسیاری از مسئوالن به ویژه وزارت ورزش 
و جوانان به لغو شــبانه انتخابات  منفی بوده و مسئوالن ورزش تاکید 
داشته اند در فضای دموکراتیک و به دور از حاشــیه باید اجازه برگزاری 

انتخابات برای رهایی فوتبال از این مشکالت مدیریتی را فراهم کرد.
میرشــاد ماجدی که در اســتودیوی برنامه فوتبال برتر عنوان شده بود 
از تصمیم دبیرکل و انتشــار اطالعیه لغو مجمع انتخاباتی هیچ اطالعی 
ندارد هم به خاطر داشتن وظیفه سرپرســتی فدراسیون فوتبال تحت 

فشــار قرار گرفت. دلیل هم مشخص اســت. وقتی اطالعیه در سایت 
فدراسیون منتشــر شــد، مدیر روابط عمومی هم به همراه سرپرست 
فدراســیون در مناظره انتخاباتی در برنامه فوتبال برتر حضور داشــت و 
خیلی ها معتقدند امکان ندارد بدون هماهنگی با سرپرست فدراسیون 
دبیرکل چنین تصمیم مهمی گرفته شده باشد. با این حال بالفاصله بعد 
از پایان برنامه سرپرست فدراسیون راهی مرکز ملی فوتبال ایران شد. 
تمام اعضای هیئت رییسه و  بسیاری از اعضای مجمع عمومی در این 
محل حضور داشــتند و با توجه به بمب خبری مربوط به لغو انتخابات 
بالفاصله جلسه ای بســیار مهم برگزار شد. حســن کامرانی فر و مدیر 
حراست فدراسیون و مشاور حقوقی هم طبق شنیده ها در نشست حضور 
داشتند و دبیرکل گزارشــی درباره نامه های دریافتی از مراجع قضایی و 
…استدالل هایی که در رابطه با تخلفات کمیته بدوی برگزاری انتخابات 
داشت، ارائه داد. منتهی این اظهارات و ادله مورد پذیرش اعضای هیئت 
رییسه قرار نگرفت. در چنین شرایطی برخی شایعات از نگارش پیش 
نویس نامه  عزل توســط مجمع عمومی برای میرشاد ماجدی و حسن 
کامرانی فر هم مطرح شــد. حتی شنیده شد برای اســتعالم پیرامون 

اتفاقات شبانه ناظر لبنانی AFC را از خواب بیدار کردند و او تاکید کرده بود 
اگر انتخابات لغو شود، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم سختی 
علیه فوتبال ایران خواهند گرفت.به همین ترتیب با فشار اعضای مجمع 
و دلهره رسمی پیرامون خطر تعلیق، هیئت رییسه تصمیم دبیرکل را در 
جلسه  وتو کرد و دوباره در سایت فدراســیون بیانیه مربوط به برگزاری 
مجمع انتخاباتی در تاریخ و زمان مقرر منتشر شد.  خیلی ها  بر این باور 
بودند که با لغو انتخابات مهدی تاج برای همیشه از معادالت مدیریتی 
فوتبال ایران حذف خواهد شد و ماجدی تا بعد از جام جهانی سرپرست 
فدراســیون خواهد بود. ولی در ۱۸۵ دقیقه دوباره معادالت تغییر کرد 
و انتخابات برگزار و مهدی تاج رییس فدراســیون فوتبال شد.حســن 
کامرانی فر به پایان دوره مدیریتی اش رســید و حــاال باید دید تکلیف 
میرشــاد ماجدی که دوباره به یک عضو هیئت رییسه تبدیل شده چه 
می شود. کسی که تا  چند روز قبل همه کاره فوتبال ایران بود و حاال در زیر 
سایه قدرت مطلق مهدی تاج و همراهانش قرار گرفته است.مدیریت 
فدراسیون فوتبال در روزهای آینده شــاهد اتفاقات مهمی خواهد بود. 

منتظر خبرهای داغ جدید از ساختمان سئول باشید.
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در نشست میز تجربه شهرسازی چه گذشت؟
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان از برگزاری نخستین نشســت مشترک معاون های 
شهرسازی و معماری شهرداری های و رؤسای کمیسیون های معماری و شهرسازی شوراهای اسالمی 

شهرهای استان اصفهان به میزبانی این 
معاونت و کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان خبر داد.
وحید مهدویان در گفت وگــو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: در نشســت میز تجربه 
شهرســازی مشــکالت مرتبط با حوزه 
شهرســازی و معمــاری و دغدغه های 
موجود در شــهرها مطرح شد و پیرامون 
مسائل مشترک بین تمام شهرها از جمله 
مسائل داخلی شــهرداری ها، همچنین 

دیگر دستگاه های مرتبط با شهرداری و به طور مشخص در حوزه شهرسازی و معماری بحث و گفت وگو و 
مسائل به اشتراک گذاشته شد، همچنین اعضا پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ارتقای کیفی و کمی 
خدمات و تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان ارائه دادند.وی برگزاری این نشست را برای 
شهرها و مدیریت های شهری یک میز تجربه دانست و گفت: از دستاوردهای این میز تجربه می توان به 
تشکیل کمیته های تخصصی اشاره کرد که شامل کمیته تخصصی توسعه شهری و حقوق شهری، کمیته 
تخصصی ضوابط و مقررات شهرسازی، کمیته تخصصی شهرسازی الکترونیک و کمیته تخصصی ارتباط 
با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است، که مسئوالن و اعضای این کمیته ها از بین حاضران انتخاب شدند 
و شرح وظایف و دستور کار این کمیته ها مشخص و مقرر شد جلسات کمیته ها به صورت مستمر برگزار 
و مشکالت روز شهرها در این کمیته ها مطرح شود و برای آنها راه کارهای مناسبی با خرد جمعی تعیین 

و تبیین شود تا با وحدت رویه در شهرها توسط شهرداری ها اعمال شود.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

اطالعات عرصه های فضای سبز و معابر منطقه 9 به روز شد
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از به روزرسانی اطالعات فضای سبز و معابر این منطقه خبر داد و گفت: در 
این طرح، مساحت دقیق تشتک های درختان که بیشتر به منظور آبیاری درختان طراحی می شود، برداشت 
شد و سطح آنها از مساحت فضای سبز کم شده است که این موضوع هزینه قراردادهای نگهداری فضای 
سبز را نیز کاهش می دهد.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: با توجه به اهمیت وجود بانک اطالعاتی 
جامع که می تواند در نیازسنجی ها و شناسایی کمبودها کمک شایانی به برنامه ریزان کند، از هدررفت منابع 
مالی به شکل قابل مالحظه ای نیز جلوگیری می کند.وی ادامه داد: اگر میزان دقیق عرصه های فضای 
سبز منطقه ۹ مشخص شود و سطح سخت از آن جدا شــده باشد، هنگام عقد قرارداد با پیمانکار جهت 
نگهداری از فضاهای سبز به میزان قابل توجهی شاهد صرفه جویی در منابع مالی خواهیم بود.مدیر منطقه 
۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در همین راستا تمام اطالعات فضای سبز و معابر این منطقه، شامل 
تعداد درختان و مکان دقیق هر درخت، نوع آبیاری و نوع هر درخت به همراه گونه شناسی مربوط به آنها و 
همچنین مساحت دقیق سطح سخت و سبز موجود در پارک های سطح این منطقه شناسایی شد.وی 
ادامه داد: در این طرح تمام اقالم اطالعاتی موجود در رفیوژهای معابر منطقه ۹ شامل سطح گل کاری ها 
و اطالعات ترافیکی موجود از قبیل مکان دقیق تابلوهای اطالع رسانی به همراه ابعاد و تعداد آنها، مکان 
دقیق و نوع دوربین های نظارت تصویری و ایستگاه های اتوبوس نقشه برداری شده است.قاضی عسگر با 
بیان اینکه منطقه ۹ تنها منطقه شهرداری اصفهان است که بانک اطالعاتی جامع و به روز دارد، تاکید کرد: در 
طرح به روزرسانی اطالعات فضای سبز و معابر این منطقه، مساحت دقیق تشتک های درختان که بیشتر 
به منظور آبیاری درختان طراحی می شود نیز برداشت شد و سطح آنها از مساحت فضای سبز کم شده 
است که این موضوع هزینه قراردادهای نگهداری فضای سبز را به شکل قابل مالحظه ای کاهش می دهد.

با مسئولان

در راستای افزایش مهارت های کتاب خوانی کودکان و نوجوانان؛

برگزاری »حس خوب خواندن در کنار هم«
مسئول برگزاری سلسله جلسات کتاب خوانی با نوجوانان گفت: مهارت های کتاب خوانی و خالقیت در 
نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال در چارچوب سلسله جلسات کتاب خوانی با عنوان »حس خوب خواندن در کنار 
هم« برگزار می شود. فریده حمزه در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سلسله جلسات کتاب خوانی 
ویژه نوجوانان و بزرگساالن دو سال متوالی در حال برگزاری است که تاکنون ۲۰ جلسه آن برگزار شده 
است.وی هدف از برگزاری جلسات را تقویت مهارت کتاب خوانی و نویسندگی و قوه تخیل نوجوانان 
اعالم کرد و افزود: هر دوره آموزشی با همکاری یکی از کتابخانه های شــهر برگزار می شود و پس از 
کتاب خوانی تحلیل و پایان بندی آن توسط شرکت کنندگان انجام می گیرد.مسئول برگزاری سلسله 
جلسات کتاب خوانی با نوجوانان ادامه داد: شرکت کنندگان از سوی جامع باشگاه کتاب خوانی لوح 
تقدیر دریافت می کنند.وی با اشاره به اینکه جلسات کتاب خوانی برای بزرگساالن به صورت رایگان و 
برای نوجوانان با هزینه کم برگزار می شود، گفت: امروز شاهد چاپ کتب متناسب با سنین کودکان و 
نوجوانان و تعامل خوب نوجوانان با کتاب هستیم.حمزه با اعالم اینکه مطالعه و تحلیل روی کتاب ها 
و باز شدن دریچه های جدید از کتاب عمده هدف ما در برگزاری سلسله جلسات کتاب خوانی است، 
تصریح کرد: جلسات کتاب خوانی به صورت هفتگی برگزار می شود و در حدود یک ساعت و نیم در ارتباط 
با کتاب بحث و تبادل نظر می شود.به گزارش ایمنا، جلسات کتاب خوانی هر هفته شنبه ها ساعت ۱۱ در 

محل کتابخانه »توحید« از سوی گروه کتاب خوانی »بابوک« برگزار می شود.
 

در گالری اکنون برپاست؛

نمایش عکس های برنده جایزه بین المللی »عکاسی توکیو«
»نمایشگاه برنده های جایزه بین المللی عکس تیفا« در گالری اکنون با همکاری »خانه لوسی کاشان« 
برپا شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، جایزه بین المللی »عکس توکیو« توسط حسین فرمانی در سال 
۱۳۹۳ ایجاد شد تا عکاسان برجسته از سراســر جهان را به رسمیت بشناسد، به آن ها پاداش دهد و 
برای شان تبلیغ کند.TIFA عکاسان برنده را با جوامع خالق در توکیو )ژاپن(، بوداپست )مجارستان( و 
کاشان )ایران( پیوند می دهد تا بستری عالی برای ارائه آثار آن ها به بازارهای جدید فراهم کند.آثاری 
که به نمایش گذاشته شده است توسط معتبرترین هیئت داوران دنیای عکاسی انتخاب شده ؛ آن ها 
بدون آن که نام عکاســان را ببینند، به هر عکس رای می دهند. پس از آن، همه آرا باهم جمع و برنده 
انتخاب می شــود.به برندگان جایزه TIFA، جایزه نقدی و امکان برپایی نمایشگاه در سراسر جهان 
اهدا می شود. این تصاویر پیش از این، در »خانه لوسی کاشان« به نمایش گذاشته شده بود.گالری 
اکنون با همکاری خانه لوسی کاشان »نمایشگاه برنده های جایزه بین المللی عکس تیفا« را برپا کرد. 
این نمایشگاه تا هفدهم شهریورماه ادامه دارد، عالقه مندان برای بازدید می توانند همه روزه به گالری 
اکنون واقع در اصفهان، خیابان مارنان )از سمت نظر غربی(، بن بست ششم، پالک ۱۵۳ مراجعه کنند.

 

نمایش زاینده رود از دریچه عکاسان کشوری 
دبیر دوازدهمین نمایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهان از برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه ساالنه 
این کانون با موضوع »زاینده رود« خبر داد.وحید مومن زاده اظهار کرد: هرساله نمایشگاهی به منظور 
نمایش آثار فاخر عکاسان عضو کانون عکاسان اصفهان برگزار می شود که امسال این نمایشگاه شامل 
بخش ویژه زاینده رود است و در این بخش تمام عکاسان کشــور قادر به شرکت هستند.وی با بیان 
اینکه نمایشگاه عکس با موضوع آزاد برگزار می شود، ادامه داد: فراخوان دوازدهمین نمایشگاه ساالنه 
کانون عکس اصفهان از یکم مردادماه اعالم شد که تا بیستم شهریورماه ادامه دارد و تاکنون ۲۰ نفر در آن 
ثبت نام کردند.دبیر دوازدهمین نمایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهان با بیان اینکه اعضای این کانون 
بیش از دو هزار نفر هستند که ۲۵۰ عضو فعال دارند، تصریح کرد: نمایشگاه عکس درگذشته با موضوع 

تک عکس بوده و طی چند سال اخیر مولتی مدیا و ویدئو نیز به آن ضمیمه شده است.

خبر  روزاخبار

همزمان با هفته دولت؛

گذر چهارباغ میزبان جامعه 
هدف بهزیستی شد

مدیر پروژه چهارباغ عباســی گفت: در آستانه 
هفته دولت به همت کارشناسان حوزه اشتغال 
شهرستان اصفهان توانمندی های مددجویان 
و توان خواهان بهزیستی با برپایی بیش از ۸۰ 
غرفه در گذر چهارباغ عباسی به نمایش درآمد.
محمدعلی سمیعی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت 
به همت کارشناسان حوزه اشتغال شهرستان 
اصفهان و با همکاری و مساعدت مدیریت پروژه 
چهارباغ عباسی، توانمندی های مددجویان و 
توان خواهان بهزیستی با هدف ایجاد اشتغال 
و درآمدزایی، با برپایی بیش از ۸۰ غرفه در گذر 
چهارباغ عباسی به نمایش گذاشته شد و مورد 
اســتقبال شــهروندان قرار گرفت.وی افزود: 
هرکدام از شهروندان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی در دوران خود وظایفی را در قبال 
یکدیگر بر عهده دارند که این وظایف شهروندی 
در برابر معلوالن متفاوت است و ما باید شرایط 
را برای آنها به نحــوی فراهم کنیم که بتوانیم از 
توانمندی آنها در راستای برقراری روحیه شادی 
و نشاط جامعه بهره ببریم.مدیر پروژه چهارباغ 
ادامه داد: مدیریت پروژه چهارباغ با همکاری 
سازمان مدیریت فرهنگی تفریحی و معاونت 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و همچنین 
سازمان اداره کل بهزیستی اصفهان به برپایی 
نمایشگاه مشاغل دستی و خانگی معلوالن با 
بیش از ۸۰ غرفه در محور چهارباغ عباسی اقدام 
کرد که این نمایشــگاه از تاریخ سوم تا هفتم 
شــهریورماه برگزار شــد.وی خاطرنشان کرد: 
در صدد هســتیم با انجام برنامه ریزی الزم به 
طور ماهیانه بتوانیم از دستاوردهای و معلوالن 
استفاده کنیم و بتوانیم توانمندی این افراد را به 
نمایش بگذاریم تا شهروندان این توانایی ها را از 
نزدیک ببینند و بدانند که معلولیت محدودیت 
نیســت، بلکه ســرآغاز یک توانمندی است.
سمیعی گفت: این نمایشگاه در چهارباغ عباسی 
و محور منتهی به پارک شهید رجایی به همت 
معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی و 

با همکاری مدیریت پروژه چهارباغ برگزار شد.

عکس   روز

دوره تخصصی 
تعامل هنر در هیئت

دوره تخصصی تعامــل هنر در 
هیئت در روزهای هشتم و نهم 
شــهریورماه در اصفهان برگزار 

می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری سلسله نشست های شارستان در صائبیه
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: سلسله نشست های شارستان، در چهارشنبه میانی و پایانی هر ماه در صائبیه )آرامگاه صائب( اصفهان برگزار می شود. 
میثم بکتاشیان اظهار کرد: آنچه شهر را خاطره انگیز می کند یا ذهنیتی خاص از مکان در مخاطب ایجاد می کند، تنها کالبد فیزیکی و مصنوع شهرها نیست، بلکه عناصر 
متعددی در شکل گیری و ثبات یک شهر یا حتی تغییر چهره آن دخیل هستند.وی افزود: فرم و کالبد شهری بازنمای ارزش ها، باورها، داستان ها و اعتقادات فرهنگی 
یک جامعه است که بی واسطه و مستقیم ذهنیت عمیق و روشنی را نسبت به یک شهر در ذهن مخاطب ایجاد می کند و چهره یک شهر را می سازد یا تغییر می دهد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری سلسله نشست های شارستان در صائبیه، گفت: رویداد فرهنگی شارستان در صدد است تا با تاکید بر بخش 
غیرکالبدی شهرهای ایران، تأثیر و ارتباط فرهنگ و هنر بر شکل گیری شهرها را مورد بررسی قرار دهد؛ بی شک محوریت با شهر است که آن را در زمینه های مختلفی 

همچون ادبیات، سینما، موسیقی و فرهنگ عامه در شهرهایی مثل شیراز، تهران، مشهد، رشت و خوزستان مورد کنکاش قرار می دهیم.

رییس کمیســیون معماری و شهرســازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به برگزاری نخستین 
نشست میز تجربه شهرسازی، گفت: این نشست که 
نخستین میز تجربه شهرسازی و معماری شهرهای 
استان اصفهان است، بسیار کارآمد و هدفمند برگزار 
و درخواســت ها و مشــکالت مرتبط با شهرســازی 
شهروندان شهرهای مختلف استان اصفهان مطرح 
شد.رســول میرباقری در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا 
و با اشاره به برگزاری نخســتین نشست میز تجربه 
شهرســازی، اظهار کرد: این نشســت که نخستین 
میز تجربه شهرســازی و معماری شــهرهای استان 

اصفهان است، بســیار کارآمد و هدفمند برگزار شده 
و درخواســت ها و مشــکالت مرتبط با شهرســازی 
شهروندان شهرهای مختلف استان اصفهان مطرح 
شــد.وی ادامه داد: تجربیات مســئوالن شهرسازی 
و معماری شــهرداری ها و رؤســای کمیسیون های 
معماری و شهرسازی شــوراهای اسالمی شهرهای 
استان اصفهان در این نشســت به اشتراک گذاشته 
شد تا بتوانیم با اســتفاده از آنها مشکالت مردم را به 
بهترین شکل ممکن رفع کنیم و امیدوارم این انسجام 
و هم دلی باعث شود اگر در شهری مسئوالن آن شهر 
برای رفع یک مشــکل در گذشــته راه حلی به دست 
آورده انــد، آن را در میز تجربه به اشــتراک بگذارند تا 
دیگر شــهرداری ها نیز برای خدمت رســانی بهتر به 
شهروندان خود از آن استفاده کنند.رییس کمیسیون 
معماری و شهرسازی شــورای اسالمی شهر اصفهان 

تصریح کرد: مردم ولی نعمتان مسئوالن هستند، در 
بعضی مواقع شاهد طوالنی شدن مراحل خدمت به 
شهر و شهروندان هستیم تا جایی که گاهی مشاهده 
می شود یک مشــکل ۲۰ یا ۳۰ ســال رفع نمی شود 
و تبدیل به یک گره کور در شــهر می شــود و راهکاری 
برای باز کردن آن نداشــته ایم.وی تاکید کرد: چنین 
نشست های هم اندیشی زمینه آموزش، تجربه آموزی، 
ارتقای خدمت رسانی و پیدا کردن راهکار برای گشایش 
گره های کور شهرها را فراهم می کند که امیدوارم برای 
رسیدگی به موضوعات شهرســازی که به نوعی قلب 
شهرداری و بیشتر مشکالت مردم نیز در همین حوزه 
است، بتوانیم با هم اندیشی این مشکالت را به بهترین 
شکل ممکن رفع کنیم و با دعوت از مسئوالن استانی و 
در صورت نیاز کشوری در نشست های پیش رو بتوانیم 

توان خدمت به شهر و شهروندان را افزایش دهیم.

عضو شورای شهر اصفهان:

توان خدمت به شهر را افزایش می دهیم

در اصفهان روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن پسماند ساختمانی 
از آن به صورت غیر قانونی دفع  داریم که بخشی 
می شود، اما طی تفاهم نامه با اتحادیه خاک برداران 
روند خاک برداری توسط شهرداری تحت نظر قرار 

می گیرد که تمامی آن به صورت قانونی دفع شود

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری :

روزانه ۵۰ تن میزان شیرابه اصفهان صحیح نیست

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت:گاهی  گفته 
می شود که میزان شیرابه اصفهان روزانه ۵۰ تن است که صحیح نیست 
و عدد اصلی شیرابه روزانه ۴۰ تن اســت.غالمرضا ساکتی در نشست با 
اصحاب رســانه اظهار کرد: اولین سازمان شــهرداری اصفهان که دارای 
یک برنامه راهبردی در افق ۱۴۰۵ اســت، که در این افــق برنامه ها ذیل 
اهداف سازمان طرح ریزی می شــود.وی  در خصوص پروژه های سال 
۱۴۰۱ سازمان مدیریت پسماند اصفهان افزود: امسال تاکید بر استفاده 
از شرکت های دانش بنیان بوده و اکثر برنامه های سازمان وبرنامه های 
راهبردی بر این اساس بوده اســت و برنامه ریزی برای استفاده از این 
شــرکت ها صورت گرفته اســت.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی سازمان پسماند 
ایجاد کارخانه هاضم بی هوازی اســت که مواد آلی را به کود کمپوســت 
تبدیل می کند و دو خروجی کود با کیفیت و گاز دارد که از گاز آن نیز استفاده 
می شود، همچنین بوی بد اطراف کارخانه های تولید کود کمپوست به خاطر 
هوازی بودن است که اگر این کارخانه ایجاد شود بوی بد آن نیز رفع می شود 
که برای اولین بار در کشور به صورت موفق اجرایی خواهد شد.ساکتی با 
اشاره به تولید روزانه ۹۰۰ تن پسماند خانگی در شهر اصفهان اضافه کرد: سه 
خط پردازش در پسماند در دو بخش کلی وجود دارد، بخش های اصلی 
زباله شامل مواد آلی و فساد پذیر و مواد ریجکتی و دفعی است که دفن 

بهداشتی مواد ریجکتی مهندسی می شود و بخش فسادپذیر نیز تبدیل به 
کود کمپوست خواهد شد.وی ابراز داشت: حدود ۵۵۰ تن از کل زباله روزانه 
را زباله فساد پذیر تشکیل می دهد که در کارخانه کمپوس تبدیل به کود 
می شود که از این مقدار روزانه حدود ۱۲۰ تن کود کمپوست تولید می شود 
که این روند از طریق کارخانه هاضم بی هوازی انجام می شود و می تواند 
مشکل بوی بد محور باغ رضوان را حل کند.مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در خصوص آمار شیرابه در شهر اصفهان اضافه 
کرد:گاهی گفته می شود که میزان شیرابه اصفهان روزانه ۵۰ تن است که 
صحیح نیست، زیرا بخشی از آن تبخیر و بخش دیگر در حمل و نقل از بین 
می رود و عدد اصلی شیرابه روزانه ۴۰ تن است.وی با بیان اینکه مدیریت 
شیرابه سال گذشــته برای اولین بار در اصفهان انجام شد، تصریح کرد: 
امسال  تصفیه شیرابه به کمک شــرکت های دانش بنیان مدنظر است 
که به زودی انجام می شود و با این امر روزانه حدود ۱۰ تن از شیرابه به آب 
تبدیل می شود و در روند خود سازمان پسماند مورد استفاده قرار می گیرد 
و باقی مانده آن به صورت پسماند خشک دفع مهندسی خواهد شد و با 
این امر شیرابه نفوذ به زمین ندارد.ساکتی با اشاره به تولید روزانه ۷۵ تن 
بازیافت در اصفهان ابراز داشت: قطعا پســماند خشک در شهر اصفهان 
خیلی بیشتر است و عمده مشکل ما تفکیک در مبدأ نیست، بلکه تحویل 
در مبدأ است که به افراد غیر معتبر داده می شود و روند غیرقانونی را طی 

می کند و هدف ما با آموزش و فرهنگ سازی تولید روزانه ۱۰۰ تن بازیافت 
تا پایان سال است که از طریق راه قانونی جمع آوری شود.وی در خصوص 
طرح های تشــویقی اهدا بازیافت به ایستگاه های شهرداری گفت: یکی 
از برنامه های اصلی بیمه آتش سوزی منازل با مبالغ بسیار کم از طریق 
بازیافت اســت که می تواند با ارقام کمی اجرایی شــود، همچنین سایر 
پکیج های تشویقی بیمه در آینده مدنظر است.مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در خصوص پسماند های ساختمانی اصفهان 
اضافه کرد: در اصفهان روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن پسماند ساختمانی داریم 
که بخشی از آن به صورت غیر قانونی دفع می شود، اما طی تفاهم نامه با 
اتحادیه خاک برداران روند خاک برداری توسط شهرداری تحت نظر قرار 
می گیرد که تمامی آن به صورت قانونی دفع شود.وی افزود: در حال حاضر 
زباله های ســاختمانی در گردنه زینل دفع می شود که تا ۵۰ سال آینده با 
روند فعلی ظرفیت دارد، همچنین سایت غربی دفع پسماند ساختمانی 
مدنظر است که برای موقعیت آن منتظر معرفی محیط زیست هستیم تا 
در اسرع وقت انجام شود.ساکتی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه 
پسماند تصریح کرد: تاکید اصلی ما تولید حداقلی پسماند است، که در این 
راستا محصوالت صوتی و تصویری در فضای مجازی در ابتدای مهر ماه 
منتشر می شود، همچنین کتب فرهنگ سازی پسماند به دانش آموزان 

برای فرهنگ سازی داده می شود.

عکس: ایمنا
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عباس مزیکی در حاشیه آیین افتتاح سالن خدمات اداره دارایی شهرستان 
لنجان، میزان وصولی مالیات امسال استان را حدود 111 هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفــت: تاکنون در برنامه 5 ماهه امســال، ۹6 درصــد از برنامه 
وصولی مالیات در استان محقق شده اســت. مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صداو ســیمای مرکز اصفهان در 
مراسم افتتاح ســالن خدمات اداره امور مالیاتی زرین شهر با تبریک هفته 
دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر گفت: احداث 
ســالن خدمات اداره امور مالیاتی شهرستان زرین شــهر با فضایی حدود 
320 مترمربع و هزینــه 2 میلیارد و 100 میلیون تومــان جهت ایجاد فضای 
مناسب برای ارائه بهتر خدمت دهی به مودیان مالیاتی و مراجعین صورت 

گرفته است.
مزیکی بیان کرد: در 5 ماهه اول ســال جاری با همــکاری مودیان محترم 
مالیاتی و تالش همکاران در اســتان اصفهان دو میلیارد و بیســت میلیون 
تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حســاب شــهرداری ها، 
دهیاری ها، فرمانداری ها و اداره کل امور عشــایر واریز شــده است که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۹6 درصد رشد داشته و امیدواریم 

بتوانیم تا پایان سال منابع بیشتری در اختیار شهرداری ها قرار دهیم.
وی با اشــاره به رشــد 5۹ درصدی وصول درآمدهای مالیاتــی در 5 ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل اظهار داشت: امسال در 5 

ماهه نخست ۹6 درصد تحقق وصولی داشته ایم.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان با تاکید بر اجرایی شــدن قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مودیان از نیمه دوم شهریورماه به صورت مرحله ای 
بیان کرد: امسال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 

نیمه دوم شهریورماه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فعاالن مربوط برای 
ثبت نام در این سامانه فراخوان خواهند شد تا در این بستر نسبت به صدور 
فاکتور الکترونیکی اقدام کنند. مزیکی با ابراز امیدواری از اینکه کلیه فعاالن 
اقتصادی از ســامانه مودیان درراستای تســهیل دریافت خدمات مالیاتی 
اســتفاده کنند، بیان کرد: این ســامانه با کاهش نابرابری های احتمالی و 
اعمال سلیقه ماموران مالیاتی در تشخیص ها به شفافیت و عدالت مالیاتی 
کمک می کند و همچنین با شناسایی شــرکت های صوری در جلوگیری از 
فرار مالیاتی نقش بسزایی خواهد داشت. وی افزود: در این سامانه پیش 
بینی شده است تنها یک درصد پرونده کسانی که عضو سامانه هستند مورد 
رســیدگی قرار می گیرد و این به معنای اعتماد کامل به مودیانی است که از 
طریق این ســامانه فعالیت انجام می دهند و نگرانی مودیان در مورد عدم 

پذیرش اعتبار با رسیدگی مامورین مالیاتی کاهش پیدا می کند.
مزیکی همچنین بیان کرد: با ساماندهی ۹8 درصدی دستگاه های کارتخوان 
به میزان 60 درصد پرونده های مالیاتی در سال 1400 رشد نشان داده است 
به عبارتی با اجرایی شدن ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی 
دســتگاه های کارتخوان تعداد 22۹ هزار اظهارنامه دریافتی در سال 13۹۹ 
به 34۹ هزار پرونده مالیاتی افزایش داشته و رشد سه برابری ابراز مالیات 
در بخش مشاغل در ســال 1400 داشــته ایم که ناشــی از داده محوری و 

ساماندهی دستگاه های کارتخوان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان از همکاری و همراهی کلیه فعاالن اقتصادی که 
جهت تشکیل پرونده و مالیات ابرازی خود اقدام کرده اند و همچنین واریز 
وجوه توسط مشموالن ارزش افزوده جهت کمک مستقیم به مردم و توسعه 

و عمران شهری تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران در تشریح 
فرآیند خرید، توزیع و تنظیم بازار، از تامین و ذخیره ســازی انواع نهاده ها، 
گوشت مرغ، بره و گوساله خبر داد که در این راستا، 121هزارو500تن ظرفیت 

انبار در استان فراهم شده است.
مهدی نیلفروش با اذعان به اینکه وظیفه پشــتیبانی امور دام، تنظیم بازار 
فرآورده های دامی، شــیر و تخم مرغ و نهاده هاست، گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون بالغ بر 245هزار تن انواع نهاده  دامی از جمله ذرت، ســویا و 
جو بین تولیدکنندگان اســتان توزیع شده است که امسال 61درصد رشد در 
توزیع داشته ایم. وی یادآورشد: نهاده ها از اســتان های شمالی و جنوبی 
وارد کشور می شود که مرغدار و دامدار از طریق ســامانه بازارگاه مبادرت به 

خرید نهاده ها می کند.
نیلفروش از واردات 264هزار و 477تن انواع نهاده ها از بنادر ورودی کشور 
از طریق حمل و نقل جاده ای و ریلی با پرداخت122میلیارد تومان به استان 
اصفهان خبرداد و توضیح داد: امسال 66هزار و 760 تن نهاده دامی معوقه 
شــرکت »آریو تجارت«)تامین کننده کاالهای اساسی( را در استان تحویل 

داده ایم.
وی گفت: از ابتدای سال جاری با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، خرید 
گوشت گوساله منجمد 5تکه اجرا شد و تاکنون 3هزار و 506راس گوساله به 
وزن 8۹0 تن به ارزش 1۹4میلیارد تومان خریداری و به صورت بسته های 2 
تا 2و نیم کیلوگرمی توزیع شده است. همچنین، امسال 6هزار و 660رأس بره 
به وزن 130تن به ارزش 28میلیارد تومان از دامداران و عشایر خریداری شد.

مدیرکل پشــتیبانی امور دام اصفهان درباره خرید مرغ اظهار کرد: امســال 
8هزار تن مرغ منجمد خریداری و اکنون 13هزارتن ذخیره ســازی شــده 

اســت. ضمن آنکه، 2هزار و 14۹تن گوشــت مرغ منجمد، یک هزار و 61تن 
گوشت گوساله، 80تن گوشــت بره و 140هزار و 6۹7شانه تخم مرغ وارداتی 
از کشور ترکیه در استان اصفهان توزیع شده است. وی افزود: در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل در توزیع گوشت 141درصد و در توزیع نهاده های دامی 

61درصد رشد داشتیم.
وی درباره فساد نهاده ها گفت: در یک سال اخیر در استان اصفهان مشکلی 
نداشته ایم، بیشتر تولیدکننده بوده ایم تا ذخیره کنند، زیرا نهاده ها باقی نمی 

ماند و توزیع آن همراه با کیفیت انجام شده است.
نیلفروش با اشاره به فعالیت 10ســردخانه در استان گفت: 13هزار و 600تن 
ظرفیت سردخانه ای در استان تامین شده؛ اما از این لحاظ با کمبود مواجه 
هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه 130هزارتن ذخیره سازی برای استان 
تکلیف شده ، برای احداث و توســعه انبار و سردخانه در استان تسهیالتی با 

بخش خصوصی فراهم شده است.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام اصفهان از انعقاد قرارداد اســتحصال روغن و 
گنجاله با کارخانه روغن گلبهار اصفهان خبر داد و گفت: از 2هزار و 500تن در 
مرحله نخســت، حدود 500تن روغن و بالغ بر 2هزارتن گنجاله تولید شــد. 
مدیرکل پشــتیبانی امور دام اصفهان افزود: تنها 8اســتان در کشور در این 

فرآیند تولید سهیم هستند که اصفهان یکی از آنهاست.
در ادامه،رضاصفدریان، رییس اداره تامین دام با اشــاره بــه 60درصد نیاز 
وارداتی اســتان و 40درصد تامین در داخل، اظهار کرد: 20درصد تنظیم بازار 
بلحاظ تکمیل ذخایر استراتژیک است. وی با اشــاره به تغییر قیمتی مرغ، 
گفت: به جای کنترل 20درصدی بازار با کنترل 80درصدی مواجه شدیم. در 

مورد گوشت بره نیز موارد کنترل و تنظیم بازار انجام شد.

درخشش شرکت میدکو در اقتصاد کشور؛

میدکو، شاهرگ معدن کشور

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان خبر داد:

رشد 141درصدی در توزیع گوشت و 61درصدی در نهاده ها
با ساماندهی 98 درصدی دستگاه های کارتخوان به میزان 60 درصد 

پرونده های مالیاتی در سال 1400 رشد داشته است

پریا پارسا
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معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان اصفهان:

بلیت فروشی اربعین از چند روز آینده آغاز می شود
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: برای رفع معضل 
کمبود اتوبوس بین شهری در زمان سفرهای اربعین، با ارگان هایی که ناوگان اتوبوسرانی در اختیار 

دارد، هماهنگی انجام شده است تا در این مدت خدمت رسانی کند.
محمدعلی صلواتی با بیان اینکه قیمت بلیت اتوبوس ها نســبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته 
، اظهار کرد: پیش بینی شــده که تعداد زائران اربعین حسینی امسال نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۱.۵ 
برابر باشد؛ البته این موضوع با سفرهای آخر تابستان و بازگشت دانشجویان به محل های تحصیل، 

هم زمان شده است، بنابراین باید سفرهای داخلی نیز مدیریت شود.
وی افزود: در کمیته حمل ونقل ستاد اربعین اســتان، هماهنگی های الزم برای خدمت رسانی به 
مسافران و زائران اربعین با معاونت امنیتی سیاســی و مدیریت بحران استانداری، دستگاه های 
امنیتی نظامی، صنایع، سازمان صمت، ســامانه پایانه های مسافربری شــهرداری، انجمن های 
شرکت های مسافربری و سایر دستگاه های ذی ربط انجام شد.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: ناوگان مسافربری همه دستگاه ها، صنایع و بخش های 
نظامی موظف شدند که برای سفرهای برگشت از مرزهای چهارگانه خدمت رسانی کنند تا بهترین 
سرویس دهی به زائران امام حسین )ع( انجام شود.صلواتی اضافه کرد: در »سامانه امید« طی زمان 
صدور بلیت، کد ملی افراد وارد و واکسیناسیون آن ها کنترل می شود؛ اگر فردی واکسیناسیون انجام 
نداده باشد عمال نمی تواند بلیت دریافت کند. افراد باید حتما تست پی سی آر منفی داشته باشند. 
این اقدام از نوروز شروع شده و برای سفرهای اربعین نیز تشدید می شود.صلواتی خاطرنشان کرد: 
در اســتان اصفهان ۲,۹۰۰ ناوگان اتوبوس وجود دارد که ۴۰ درصد از آن ها وظیفه سرویس دهی به 
کارخانجات را برعهده دارند. برای رفع معضل کمبود اتوبوس بین شهری در این زمان نیز با ارگان هایی 
که ناوگان اتوبوسرانی در اختیار دارد، هماهنگی انجام شد تا این ناوگان در مدت سفرهای اربعین 
خدمت رسانی کند.وی تصریح کرد: قرار اســت مجموعه ریلی ظرفیت ناوگان خود را به ویژه برای 
مقاصد تهران، مشهد و یزد افزایش دهد تا خأل ناشی از کمبود ناوگان مسافربری در سفرهای داخلی 
جبران شود.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: در چند 
روز آینده سایت های فروش بلیت اتوبوس برای اربعین باز خواهد شد. برخی از شرکت ها بلیت مبدأ 
تا نجف را به فروش می رسانند، البته این بلیت ها به تعداد محدود خواهد بود. برای بازگشت نیز در 

نظر داریم بلیت اتوبوس از کربال به اصفهان فروخته شود.
 

 تصویب 173 میلیارد تومان تسهیالت در جلسه کمیته
 رونق تولید استان اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با تصویب ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیالت 
در کمیته رونق تولید، پیش بینی می شــود برای ۴۳۰ نفر اشتغال زایی ایجاد شود.امیررضا نقش 
،معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در حاشیه دهمین جلسه کمیته رونق تولید 
امسال عنوان کرد: در این نشست ۱۵ پرونده فعاالن اقتصادی استان با حضور نمایندگان بانک های 
صادرات، ملی و تجارت بررسی شد و تولیدکنندگان به بیان مشکالت واحد های تولیدی خود پرداخته 
و دالیل درخواست تسهیالت از بانک های مورد نظر را شــرح دادند.وی ادامه داد: در این کمیته ۱۵ 
پرونده مورد بررسی قرار گرفت و ۱۱ طرح شــامل ۹ طرح سرمایه ثابت و ۲ طرح سرمایه در گردش 

مشمول دریافت تسهیالت از بانک های عامل شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در نشست اخیر کمیته رونق 
تولید ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیالت مصوب شد، اظهار کرد: پیش بینی می شود با ارائه این تسهیالت 
برای ۴۳۰ نفر در استان اشتغال زایی ایجاد شــود همچنین این واحد های تولیدی به کسب و کار 

خود رونق خواهند داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از ابالغ مصوبات سفر رییس جمهور خبرداد؛

بسم ا...

یک فعال اصالح طلب گفته بود: » در زمان 
آقای رییسی که به قولی کف گیر به ته دیگ 
خورده است و اعتبارات بسیار کاهش بافته ، رفتن رییس دولت به شهرستان 
ها، نوعی گفتار درمانی و هم نوایی با مردم است. در این سفرها اتفاق خاصی 

نمی افتد چرا که اعتباری نیست تا به مردم بدهند.«
با این حال استاندار اصفهان چنین اعتقادی ندارد و سفرهای استانی رییس 
جمهور را منشأ خیر و برکت و تحقق اهداف عالی برای استانی هایی چون 
اصفهان می داند. رییس دولت هم با وجود تمام انتقادات، اعالم کرد با پایان 
یافتن دور اول سفرهای استانی، دور دوم هم برای پیگیری مصوبات آغاز 
خواهدشد. این قول رییسی در حالی مطرح شده که برخی استان ها از جمله 
اصفهان همچنان پیگیر ابالغ مصوبات دور اول سفر رییس جمهور بودند.در 
همین زمینه هم چندروز پیش صدا و سیمای اصفهان در گزارشی اعالم کرد: 
»در سفر یک روزه رییسی و هیئت دولت به استان اصفهان ۲۱۷ مصوبه با 
تسهیالت و اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی و با هدف توسعه و رفع مشکالت 
این استان مصوب شد که هنوز بعد از گذشــت دو ماه از این سفر هنوز این 
مصوبات برای اجرا از تهران ابالغ نشده است. این مصوبات که در حوزه های 
زیربنایی، بهداشــت و درمان، آب، خاک و کشــاورزی، رفاهی اجتماعی، 

اشتغال، فرهنگی، آموزشی و ورزشی و سایر بخش هاست منتظر ابالغ و 
تامین اعتبار است تا موجب توسعه استان و رفع مشکالت شود. با توجه به 
اینکه دور دوم سفرها بر اســاس انجام مصوبات دور اول برنامه ریزی می 
شود و با توجه به اینکه اصفهان در پایین لیست سفرهای استانی دولت قرار 
گرفته بود، تاخیر در ابالغ و اجرایی شدن مصوبات دور اول سفر رییس جمهور 
به اصفهان، می تواند دور بعدی سفر رییس جمهور به استان را تحت الشعاع 
قرار دهد.«استاندار اصفهان اما در نشست خبری  با اصحاب رسانه با انتقاد 
از تعجیل و بی خبری صدا و سیما در ارائه این گزارش، گفت که مصوبات به 

جز در دو حوزه که پیگیر افزایش اعتبارات آنها بوده ایم، ابالغ شده است. 
ســیدرضا مرتضوی درحالی با قاطعیت از ابالغ تمام مصوبات خبر داد که 
همزمان حجت االســالم محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی در مورد ابالغ مصوبات سفر استانی رییسی به 
استان اصفهان گفت: »مصوبات سفر استانی رییس جمهور هنوز به شکل 
رسمی به سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ابالغ نشده اما براساس 
گزارشی که از آقای قاسمی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 

دریافت کردم پرداخت های ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیاردی انجام شده است.«
نقدعلی البته این را هم گفت که استاندار اصفهان دائما در حال پیگیری است 

تا مصوبات به صورت کامل اجرا شود و مبالغ مصوب شده اختصاص یابد.
اما ســرانجام روز گذشــته مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان خبر داد که مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ 
شده است. به گفته زینلیان؛ اختالف هایی درخصوص آب میان اصفهان و 

تهران وجود داشت که به نفع اصفهان برطرف شده است. 
گفتنی اســت؛ معاون اجرایی رییس جمهور پیش از این و در پایان سفر 
رییس جمهور به اصفهان گفت که در این سفر استانی تقریبا برای ۳۰ دستگاه 
مصوباتی صورت گرفت و در مجموع ۲۱۷ مصوبه عمرانی به تصویب رسیده 
و تعداد قابل توجهی مصوبه در رابطه با بنگاه های اقتصادی در این استان به 
تصویب رسید و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رفع مشکالت 
پیش بینی شد. مصوبات استان اصفهان به تفکیک شامل ۴۵ مصوبه در 
حوزه زیربنایی، ۳۳ مصوبه در حوزه بهداشت و درمان، ۴۲ مصوبه در حوزه 
آب، خاک و کشــاورزی، ۲۶ مصوبه در حوزه رفاهی و اجتماعی، ۸ مصوبه 
در حوزه اشتغال، ۵۳ مصوبه در حوزه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی و ۹ 
مصوبه در سایر حوزه ها به تصویب رسیده و یک سوم از کل اعتبارات در نظر 
گرفته شده برای استان به سامان بخشی و توزیع پروژه های فاضالب استان 

اختصاص داده شده است.

عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفت: باید دســت دولت از تمام شرکت های فوالدی 
قطع شده و هیچ نوع دخالتی در سیاست گذاری و یا 
قیمت گذاری از طرف دولت انجام نشود. دولت باید 
سیاست کلی را تعیین کند به نحوی که شرکت ها فقط 
از طریق بورس کاال و یا صــادرات بتوانند محصوالت 
خود را به فروش برسانند.ســیدرضا شهرســتانی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا درخصوص وظایف انجمن 
تولید کنندگان فوالد ایران در قبال تخلفات فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: انجمن، یک نظام اجرایی نیست که بتواند 

بر عملکرد فوالد مبارکه نظارت کند، این انجمن فقط 
می تواند اطالع رسانی کرده و به تولیدکنندگان مشورت 
دهد، حتی در قیمت گذاری نیز دخالتی ندارد و فقط 
پیشنهاد ارائه می کند.وی اضافه کرد: یکی از مشکالت 
اساســی، دولتی بــودن شــرکت ها و در واقع همان 
ایمیدرو است؛ این شــرکت، به همراه وزارت صمت 
برای شرکت های خصوصی که دیگر دولتی نیستند، 
تعیین تکلیف می کنند و عمال به صورت دستوری با این 
شرکت ها برخورد می شود.عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گفــت: این احتمال وجود 
دارد که مدیر وقت این شــرکت، می توانسته مقداری 
از این تخلفات را کاهش دهد؛ اما به علت دســتوری 
بودن قیمت فوالد این اتفاق نیفتاده است.شهرستانی 
اضافه کرد: آنها مسلما براساس مصوبات و دستوراتی 

که وجود داشــته و در چارچوب قوانین عمل کرده اند 
و بعدها مشخص شــده که هزارها میلیارد اختالس 
شده است.وی ادامه داد: باید دســت دولت از تمام 
شرکت های فوالدی قطع شود و هیچ نوع دخالتی در 
سیاست گذاری و یا قیمت گذاری از طرف دولت انجام 
نشود. دولت فقط باید سیاست های کلی را تعیین کند. 
ایمیدرو و ارگان های دولتی باید سهام خود را واگذار 
کنند تا شــرکت ها کامال به بخــش خصوصی واگذار 
شود.به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، همانطور که دولــت اعالم کرد که بانک ها 
باید زمین ها و امالک خود را از طریق مزایده بفروشند، 
سهام دولتی شــرکت های فوالدی نیز باید از طریق 
بورس، کامال به مردم واگذار شود. همچنین باید اجازه 

داده شود مجمع برای هیئت مدیره تصمیم بگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

دخالت دولت، عامل تخلفات فوالد مبارکه

مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان خبر داد که مصوبات سفر رییس جمهور به 
اصفهان ابالغ شده است. به گفته زینلیان؛ اختالف هایی 
درخصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به 

نفع اصفهان برطرف شده است

با مسئولان

معاون استاندار:

مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اختالف هایی در خصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به نفع اصفهان برطرف و مصوبات سفر 
ابالغ شد. بر اساس اعالم آب منطقه ای ، دریچه های سد زاینده رود برای کشاورزان غرب اصفهان بازگشایی شده است.مهران زینلیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
بیان بیان اینکه مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ شده است، اظهار کرد: اختالف هایی در خصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به نفع اصفهان 
برطرف شد.وی افزود: بر اساس اعالم آب منطقه ای ، دریچه های سد زاینده رود برای کشاورزان غرب اصفهان بازگشایی شده است. این در حالی است که آب به پل های 
تاریخی و داخل شهر اصفهان نمی رسد و از سد نکوآباد وارد کانال های آبرسانی شده و در دسترس کشاورزان غرب قرار خواهد گرفت.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان در خصوص برداشت آب از زاینده رود برای طرح بن-بروجن ادامه داد: آنچه در حال حاضر از عمان سامانی برای شرب و طرح بن_بروجن وصل 
شده از زاینده رود است که با این رویه مخالف هستیم چرا که بارگذاری جدید بر حوضه زاینده رود بوده و باید برداشت از حوضه کارون انجام شود.وی خاطرنشان کرد: 

برای جلوگیری برداشت از زاینده رود از طریق وزارت کشور و ریاست جمهوری اقدام کردیم و به نظر می رسد برای این کار باید اقدام ملی انجام شود.

وز عکس ر

خبر روز

آینده؛ از آن هلدینگ میدکو
موفقیت ها و اقدامــات هلدینگ میدکو در ســال های اخیر فــراوان بوده و پیامد ایــن اقدامات را 
می توان در افزایش تولید حتی با وجــود محدودیت های انرژی، کاهش حــوادث کاری و افزایش 
ایمنی در کار، کســب گواهینامه ها و جوایز متعدد از ســوی این هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه 
طی ســال ۱۴۰۰، افزایش بهره وری تولیــد حتی با کاهش عیــار معادن و افزایــش باطله برداری، 
بومی سازی و توجه به ســاخت داخل، توجه به مسئولیت  های اجتماعی در سطح محلی و کشوری، 
آموزش مســتمر نیروی انســانی و برگزاری دوره های متعــدد تخصصی در این زمینــه و مهم تر از 
 همه، قرار گرفتــن هلدینگ میدکو در بین ۱۰۰ شــرکت برتر ایران با کســب رتبه ۴۱ مشــاهده کرد.
هلدینگ میدکو طی سال ۱۴۰۰ توانسته از نظر کسب درآمد و سودآوری سال درخشانی را پشت سر 
بگذارد. این شرکت در مدت یاد شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش تلفیقی ناشی از فعالیت 
شــرکت های زیرمجموعه و شرکت اصلی داشــت. این در حالی است که طی ســال ۱۳۹۹ فروش 
تلفیقی شرکت کمی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. رشــد بیش از ۱۵۰ درصدی فروش تلفیقی 
در هلدینگ میدکو نشــان می دهد طرح های میدکو یکی پس از دیگری به بهره برداری رسید و با به 
 ظرفیت رسیدن این پروژه ها در سال های آتی باز هم شاهد رشد فروش این هلدینگ خواهیم بود. 
 از آنجا که همواره در زمان بحران ها برخی بنگاه ها زمین می خورند و بعضی دیگر می توانند بحران را 
به خوبی مدیریت کنند و حتی جهشی در حرکت خود به وجود بیاورند که این بستگی به نوع مدیریت و 
عملکرد مدیریت ارشد آن بنگاه دارد، عملکرد شرکت»میدکو« به عنوان آخرین شرکت تحریمی با ۲۲ 
هزار نفر پرسنل بدون تعدیل نیرو طی بهره برداری ۵ پروژه در دوره دولت قبل با ۷ میلیارد دالر سرمایه در 

دوران تحریم می تواند الگوی بخش خصوصی و سایر مجموعه های معدنی و صنعتی باشد.

مهم ترین برنامه های میدکو در سال 1401شرکت هلدینگ
 میدکو با اســتراتژی ایجــاد یکپارچگــی در زنجیــره تولیــد و اســتفاده از تیــم مدیریتی قوی 
و مجــرب در حوزه معــدن و صنایــع معدنی، دســتیابی ۱۳۴ میلیــون تن عملیات اســتخراج و 
 باطله بــرداری از معــادن را در اهــداف برنامه هــای شــرکت طی ســال جاری قرار داده اســت.

این شرکت با هدف ســرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فعالیت می کند در نظر 
دارد گسترش فعالیت در ۱۱ پهنه اکتشافی، ۷۴ میلیون تن عملیات معدنکاری و ۲۰ میلیون تن حمل 
 مواد معدنی و تولید ۱۷ میلیــون و ۸۰۰ هزار تن محصول را طی ســال جاری اجرایی و عملیاتی کند.

این شرکت همچنین طی امسال برنامه هایی همچون، بهره برداری از نیروگاه برق بوتیا، کارخانه تولید 
شمش منیزیم، دیواترینگ مجتمع کنسانتره و گندله زرند و درایر کنسانتره این مجتمع را در دستور 
کار قرار داده است.این اقدامات نشان از فکری عمیق در راســتای تحوالت بنیادین به منظور تحقق 
اهداف کلی نظام و همین طور عملیاتی ساختن شعارهای رهبر انقالب است. بنابراین اگر عملکرد این 
شرکت مورد توجه سایر بنگاه ها قرار گیرد، کشور می تواند به جهش تولیدی که مورد تایید رهبر معظم 

انقالب است، برسد.

خبر

 معاون امور بازرگانی سازمان
 صمت استان اصفهان:

شناسنامه دار کردن فرش 
دستباف وظیفه دولت است 
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان 
گفت: اگر نیــروی انســانی را در زنجیره تامین 
فرش دســتباف مدنظر قرار داده و در این زمینه 
ســرمایه گذاری و ایجاد انگیزه کنیم، با افزایش 
سهم بیشــتر قالی بافان در این زنجیره، موجب 
شکوفایی اقتصاد فرش در کشــور خواهیم بود.

اسماعیل نادری در گفت وگو با ایسنا درباره ضروت 
توجه به اقتصاد قالی دستباف، اظهار کرد: یکی از 
موارد مدنظر در حوزه اقتصاد فرش دستباف، تاکید 
و دقت در زنجیره تامین است و به طور همه جانبه 
توجه به نیروی انسانی بخش تولید مورد تاکید 
اســت.وی با بیان اینکه همواره با توسعه صنعت 
در شهرها و کالن شهرهای بزرگ شاهد مهاجرت 
نیروی کار از روستاها به سمت شهرها و در کنار آن 
معضل اجتماعی حاشیه نشینی هستیم، افزود: 
اگر اقتصاد خانوار در روستاها مورد توجه قرار گیرد 
و تقویت شود، به طور قطع می توان با جلوگیری 
از مهاجرت، شاهد مهاجرت معکوس نیز باشیم.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان 
گفت: یکی از راهکارها برای جلوگیری مهاجرت 
از روســتاها به شــهرها، آموزش روســتاییان و 
مدنظرقرار دادن اقتصاد خانوار روستایی است و در 
این خصوص دولت و بخش خصوصی باید برای 
تقویت اقتصاد خانوار روســتایی تالش کرده و به 
وظایف خود عمل کنند.وی، حمایت و تسهیل گری 
را وظیفه دولت ها دانســت و افزود: از جمله این 
حمایت ها تخصیص بودجه برای آموزش و بیمه 
قالی بافان اســت و در کنار آن بخش خصوصی 
باید آموزش هایی را برای بهبــود اقتصاد خانوار 
روســتاییان و قالی بافان در نظر بگیرد، از سوی 
دیگر مبلغ و حق الزحمه ای که برای قالی بافان در 
نظر گرفته می شود، سبب ایجاد انگیزه برای فرد 
خواهد شد.نادری با تاکید بر ضرورت ورود جوانان 
و نوجوانان به حوزه فرش با همکاری نزدیک دولت 
و بخش خصوصی، توضیح داد: یکی از مشکالت و 
چالش های موجود این است که جوانان ما رغبتی 
زیادی برای ورود به قالی بافی ندارند و حتی اگر 
مشکالت حوزه صادرات و انتهای زنجیره فرش 

را حل کنیم.

برداشت خوشه های 
سبز در گیالن

با فرارســیدن مرداد ماه، برداشت 
خوشــه های طالیی برنج در گیالن 
آغاز می شــود .ســال ۱۴۰۱ تولید 
برنج در استان گیالن در واحد سطح 
افزایش داشــته و برنج مرغوب و 
با کیفیتی توســط دســتان پر مهر 

کشاورزان برداشت شد.

عکس: فارس

شرکت توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( به عنوان 
یک هلدینگ ســرمایه گذاری با هدف اکتشــاف و انجام تحقیقات 
زمین شناسی متالورژی، اســتخراج و بهره برداری از معادن، تولید و 
فرآوری مواد معدنی، تولید شــمش  فعالیت می کند و شرکت های 
فرعی آن نیز عمدتا ایجــاد کارخانه های آهن و فوالد ســازی و تولید 
کنســانتره، آهن اســفنجی، فوالد، کک و لوله و کاتــد مس در حال 

فعالیت هستند. 
چشــم انداز  ایــن هلدینگ، ســهیم شــدن در بــازار ملــی و بین 
المللی و تبدیل شــدن به شــرکت معدنــی برتر در زمینه ســرمایه 
 گذاری و بهره بــرداری معادن و صنایع معدنی در ســطح کشــور و

 منطقه است. 
خدمات 15 ساله و رشد چشمگیر و تاثیرگذاری آن در توسعه اقتصاد 
ملی نیز حاکی از کســب اعتماد عموم ســرمایه گذاران اســت. این 
مجموعه اقتصادی در عرصــه صنایع معدنی کشــور و منطقه، رکورد 
باالترین سرمایه گذاری معدنی را در سال های مختلف داشته، چنان 
که با گذشت زمان کوتاهی به یکی از شرکت های پیشرو این صنعت 
در کشور تبدیل شــده و درحال حاضر این شــرکت را در بین صنایع 
معدنی کشــور، گنجینه   ای از بزرگان خبره معدنــی می   دانند. در حال 

حاضر »میدکو« در رتبه ســوم تولید کنسانتره سنگ آهن در ایران با سهم 
12درصدی از کل ظرفیت تولید کنســانتره ســنگ آهن، همچنین در رتبه 
دوم تولید فوالد خام با سهم 10درصدی از کل ظرفیت تولید فوالد در کشور 
است.»میدکو« بیشترین فناوری تولید مس به طریق بیولیچینگ صنعتی 
در جهان را داراست و بیشترین ســطح فناوری در روش کوره بلند و احیای 

مستقیم در ایران را به کار گرفته است. 
در افق پنج ساله زنجیره تولید خود، رسیدن به تولید 2/ 4میلیون تن فوالد، 
5/ 7میلیون تن گندله ســنگ آهن، 8میلیون تن سنگ آهن، 2/ 1میلیون 
تن کک، 1/ 1میلیون تن زغال فرآوری شــده، 24هزار تن فروسیلیسیوم، 
400 هزار تن آهک و دولومیت، 50 هزار تن کاتد مس، 12 هزار تن لوله مسی 

و 500مگاوات برق در سال را در نظردارد.

   ارزش آفرینی اقتصادی از معادن کشور توسط شرکت میدکو 
شــرکت »میدکــو« در بخش عملیاتــی زنجیــره تولیــد زیرمجموعه ها 

در ســال 1401 اقــدام به اکتشــاف و معــدن کاری، پیشــبرد فعالیت ها 
در 11پهنــه اکتشــافی داخلــی، 134میلیون تــن عملیات اســتخراج و 
باطله بــرداری از معــادن، گســترش جغرافیایی فعالیت هــای معدنی، 
 پشــتیبانی عملیات معدنی و اجرای 74میلیون تن عملیات معدن کاری  

کرده است. 
مدیریت و سیاست های کالن »میدکو« نشان داده که حمایت از سهام این 
مجموعه در بازار سرمایه در اولویت اهداف شرکت است. با وجود ریزش 60 
تا70درصدی اکثر ســهام »میدکو« از پیک قیمت سال ۹۹ در بازار سرمایه 
و افت کلی بازار آن، این شــرکت نه تنهــا افتی را تجربه نکرده، بلکه رشــد 
150درصدی از سقف سال ۹۹ خود را نیز به دست آورده است. »میدکو« در 
نظر دارد در سال های آتی زیرمجموعه های خود را وارد بازار سرمایه کند که 
تاثیر مثبتی بر عملکرد این هلدینگ خواهد داشت. با طرح های توسعه ای 
و اهدافی که این مجموعه در ســال های آتی دارد، انتظار می رود این رشد 

ادامه دار باشد.
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