
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 30  شهریور  1401
24 صفر  1444

21  سپتامبر  2022
 شماره 3631    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد:

استقرار ۸۰ هزار معلم در مدارس استان

ناوگان اتوبوسرانی استان 
اصفهان به بازگشت زائران 

اربعین اختصاص یافت

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی 
در نشستی در اصفهان خبر داد:

ارائه خدمات رایگان 
بستری به بیمه شدگان 

باالی 6۵ سال

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

3 هزار متقاضی در اصفهان 
در طرح حمایتی مسکن 

ثبت نام کردند

ارشد نظامی آجا  در استان های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری گفت: هر جا در 
خط والیت بودیم بر دشمنان پیروز شدیم و اطمینان داشته باشید که در آینده نیز بر 
کسانی که قصد آسیب به ملت ایران را داشته باشند، پیروز خواهیم شد.امیر سیاوش 
میهن دوست در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد،اظهار کرد: 
دوران هشت ساله دفاع مقدس، مجموعه ای ارزنده از جان فشانی، فداکاری و از جان 
گذشتگی کسانی بود که در این صحنه حضور داشتند و هر آنچه داشتند در طبق اخالص 
گذاشــتند و با تدابیر حکیمانه امام راحل والیت در راه اسالم و قرآن فدا کردند.وی با 
اشاره به اینکه درخت انقالب اسالمی اکنون به درختی تنومند تبدیل شده است، افزود: 
دشمنان قسم خورده که از روز های اول انقالب در تالش برای سرنگونی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بودند مانند آمریکا، اســراییل و انگلیس از همان روز اول پیروزی 
انقالب اسالمی به یقین رسیدند که این آرزو را به گور خواهند برد، زیرا در غیر این صورت 
حمالت سخت افزاری را ادامه می دادند.ارشــد نظامی در استان های اصفهان، یزد و 
چهار محال و بختیاری عزم و اراده راسخ ملت و تدابیر والیت را دلیل اصلی شکست 
نقشه های دشمنان بیان کرد و گفت: هر جا به والیت چنگ زدیم و در خط والیت بودیم 
بر دشمنان پیروز شدیم و اطمینان داشته باشــید که در آینده نیز بر کسانی که قصد 
آســیب به ملت ایران را داشته باشند، پیروز خواهیم شــد.وی با اشاره به پشتیبانی 
استکبار جهانی از دشمن تا بن دندان مسلح برای حمله به ایران در ۴۲ سال قبل یادآور 
شد: حدود ۳۰ کشور به شکل مستقیم از صدام برای حمله به ایران حمایت می کردند، 
اما نیرو های مســلح و مردم دالور کشــور با حضور خود در مناطق عملیاتی آنچنان 
درخشیدند که ایران اسالمی این دفاع مقدس را با پیروزی به پایان رساند بدون آنکه 
حتی یک وجب از خاک ایران اسالمی از دست برود.امیر میهن دوست مهم ترین پیام 
دفاع مقدس را ایمان و اعتقاد راسخ مردم به اسالم، قرآن و والیت اعالم کرد و افزود: 
والیتمداری از همان روز اول پیروزی انقالب شکل گرفت و مردم با تدابیر والیت در دفاع 
مقدس حضور یافتند، جانانه جنگیدند و در زیر پرچم اســالم و قرآن جان خود را فدا 
کردند و باید نسل جوان به این موضوع توجه کنند که اکنون نیز ما در حال جهاد هستیم.

لزوم جهاد علم در عصر کنونی
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر لزوم جهاد علمی در عصر کنونی گفت: جهاد 

علمی در شاخه های گوناگون نظامی، صنعتی، اقتصادی و پزشکی باید مورد توجه 
قرار گیرد همان گونه که رهبر معظم انقالب دستور به جهاد علمی دادند و فرمودند به 
جوانان توصیه می کنم که هر کجا هستند با جهاد علم، صورت دشمنان را به خاک 
بمالند؛ به فرموده ایشان زمانی دشمنان از ما مأیوس می شوند و دست از توطئه بر 
خواهند داشت که قله های علم را فتح کنیم.وی با اشاره به برنامه های هفته دفاع 
مقدس تصریح کرد: برنامه های این هفته با دیدار وبیناری رزمندگان و پیشکسوتان 
دوران دفاع مقدس در ساعت هشت صبح روز چهارشــنبه )امروز( با رهبر معظم 
انقالب آغاز می شــود و فردا با رژه همه یگان های نیرو های مسلح از ساعت هشت 
صبح ادامه می یابد.امیر میهن دوســت دیدار با ایثارگران و جانبازان و عطرافشانی 
گلزار شهدا را از دیگر برنامه های روز ۳۱ شهریورماه دانست و گفت: در روز اول مهرماه 
ساعت هشت تا ۱۰ یک راهپیمایی عمومی برای خانواده کارکنان نیرو های مسلح 
در نظر گرفته شده که در قالب یک حرکت ورزشــی انجام می شود، دوم مهرماه از 
ساعت ۱۰ تا ۱۲ تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران و مراسمی برای شهید خردسال 
 برگزار می شود و در سوم مهرماه از ساعت هشــت صبح تا ۱۲ ظهر مراسم عزاداری
  پیامبر )ص( پیش بینی شــده اســت که مســیر آن از پل بزرگمهر تا گلســتان

 شهدا خواهد بود.

ارشد نظامی آجا  در استان های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری:

هر جا در خط والیت بودیم بر دشمنان پیروز شدیم

 فردا و همزمان با آغاز 
 هفته دفاع مقدس
 صورت می گیرد؛

گلباران قبور 
شهیدان در 1۹ هزار 
گلزار شهدای کشور

وعده وزیر راه برای بهره برداری آزادراه شیراز- اصفهان 
تا پایان 1401؛
ببینیم و تعریف کنیم!
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:
ابتالی 13 اصفهانی به وبا

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
درخت سوزی های اصفهان 

نگران کننده است

شهر آماده ِمهر
معاون شهردار از آمادگی خیابان های شهراصفهان برای میزبانی از دانش آموزان 

همزمان با آغاز  سال تحصیلی جدید خبر داد؛

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های استان اصفهان

ن اهی اســتان اصفهان اداره کل زنــدا

م الف:13۸3212

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان اصفهان- اداره مالی و پشتیبانی اداره کل-  شماره تماس: ۰۳۱-۳787۲۱۰۲

نوبت دوم

اداره کل زندان های استان اصفهان    نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

ارائه خدمات تأمین خودرو جهت ایاب و ذهاب زندانهای استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت 
در مناقصه

 IR۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰6۱۰۱۳۱۰767۰۴۰9 ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان  یا واریز وجه نقد به شبای حساب
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به ۲/۴9۳/5۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات دولت

   www.setadiran.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲9 لغایت ۱۴۰۱/۰7/۰۲

ساعت 9:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰جلسه توجیهی

تحویل اسناد صرفا 
پاکت )الف(

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان  

حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۱8

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان 

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱9 ساعت 9:۰۰ صبح

آگهی فراخوان عمومی شماره
401-2-200/2

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه 
در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه 23 شهریور   1401  
17   صفر   1444

14  سپتامبر   2022
 شماره 3626       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

5

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

معماری امروز شهر اصفهان فاقد هویت است

5

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان می گوید قیمت لوازم التحریر ایرانی و 
خارجی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛

بوی ماه مهر و گرانی و نگرانی!

محله های اصفهان 
میزبان راویان دفاع 

مقدس می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

ساماندهی ۹۵ درصد 
معلمان مدارس اصفهان 

انجام شد

نایب رییس اتحادیه گوشت سفید 
استان:

10 درصد مردم اصفهان 
دیگر توان خرید مرغ را 

ندارند
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  یک حادثه که اتفاق افتاد؛
 سوپراستار شکست خورد

گرایی؛ نابغه ها باید گاهی 
فروتن باشند

3

مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان می گوید از ابتدای امسال 

۵73 نفر با خودزنی و با هدف 
دریافت دیه به پزشکی قانونی 

اصفهان مراجعه کرده اند؛

 یک آمار قابل تامل
 و قابل توجه!

نوبت اول

 مدیریت شهری اصفهان برای اربعین چه خدماتی به مردم ارائه می دهد؟
سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون خبرداد:

کاهش ذخیره گروه خونی O منفی در اصفهان

گالیه شهروندان اصفهانی از تعطیلی ایستگاه های دوچرخه؛
فعال منتظر باشید!

شهر در شور غم ارباب
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شماره 
مناقصه  

شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاريخ توزيع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین

401140722001093905000006

اجرای پروژه های 
مرتبط با درخواست 
های مردمی شامل 
انتقال نیرورسانی 

،رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات و روشنایی 

در محدوده امور 
برق منطقه 4

1401/06/201401/06/271401/07/091401/07/101.830.000.000

 زنگ خطر افزایش »مجردان سالمند« به صدا درآمده است؛
آمارهایی که بوی  » امید«  نمی دهند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 16  شهریور  1401
10 صفر  1444

07  سپتامبر  2022
 شماره 3620    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان از سیاست هایی می گوید که روند 
صادرات فرش را نزولی کرده است؛

مقرراتی که»مانع شده اند«

بررسی صحبت ها پیرامون مشکل 
مهدی تاج:

 پرونده قضایی» تاج«؛
 از شایعه تا واقعیت!

مربی تیم فوتبال ذوب آهن:

فدراسیون مجوز حضور 
بانوان اصفهانی را صادر 

کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۹0 کانون سالک خیز در 
استان اصفهان شناسا یی 

شد

مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان:

متولی فروش بلیت 
در پایانه ها، اداره کل 

راهداری است

رییس کل دادگستری استان در  
نشست هماهنگی نمایندگان سه 
قوه در استان اصفهان مطرح کرد: 

اضافه  شدن 770 
نفر نیروی جدید به 
حوزه های قضایی 

استان

مدیرکل تامین اجتماعی استان توضیح داد:

سهم استان از  وام سفر اربعین 
چقدر است؟

آیت ا... جنتی: 
زائران اجازه ندهند اختالفات 
سیاسی به مراسم اربعین 
ضربه ای بزند
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: 
سرویس دوشنبه های باغ رضوان فعال شد

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی:
 چهارمین خط BRT اصفهان بهره برداری می شود

جای این بنرها در شهر نیست!

تبلیغات جدید شهرداری اصفهان با موضوع فرهنگ سازی،
 انتقادات مختلفی را به دنبال داشته است؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه ۹ شهریور  1401  
3   صفر   1444

31    آگوست   2022
 شماره 3614      

8 صفحه
سال سیزدهم

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

بهزیستی شد

2

 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!

5

      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

3

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

اصفهان و مشکالتی که دیده نمی شود 

3

 مدیرکل گمرکات اصفهان در نشست خبری
 با اصحاب رسانه خبرداد:

 رشد ۹۵ 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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خبر در زاینده رود
 جاریست ...

نوبت دوم

نوبت دوم

چاپ دوم

   

عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل 
شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل به شــماره 2001094734000049 را از طریق سامانه 

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، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
   - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/15                  

  - مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/31     
  - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/07/10               

 - زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/07/11          
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:           

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 675/000/000 ریال    

  اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1377321

چاپ اول
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چاپ دوم

                     آگهی مزایده اجاره شماره 13044)نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1380901

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظــر دارد واگذاری ساختمان گلفروشی واقع در 

آرامستان بهشت معصومه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج 
 در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شــماره مزایــده 5001094734000036 به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/06/22 

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/07
تاریخ بازدید: 1401/06/24

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/07/17
زمان بازگشایی: 1401/07/18

زمان اعالم به برنده: 1401/07/19
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

 می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد 
مزایــده )در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه(، پرداخــت تضمیــن 
شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از 
 وضعیت برنده بــودن مزایده گــران محتــرم از این طریق امــکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه 
)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود 

است.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط، فراخوان پروژه ای تحت 

عنوان » تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله« را در قالب 
قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل ، برگزار نماید. لذا بدینوسیله از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

الف- شرح مختصری از پروژه
-نحوه اجرای پروژه: بیع متقابل

-دوره احداث: 3 سال
-دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 20 سال

جمعیت افق)1430(: 7103 نفر
میانگین حجم پساب ساالنه: 300.000 مترمکعب

-شرح عملیات:
-اجرای شبکه فاضالب شهر دامنه به طول تقریبی 4۵ کیلومتر

-عملیات بهره برداری شبکه فاضالب در طول بهره برداری
از عالقه مندان خواهشمند است مدارک ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

تحویل نمایند:
مدارک الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2-اساسنامه 3-تصویر کارت ملی 

و شناسنامه دارندگان امضای مجاز 4- اظهارنامه امکان تامین منابع مالی پروژه ۵-اطالعات کلی و حقوقی شرکت
محل تحویل اسناد: اصفهان ، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت )اتاق 2۹2(

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/07/0۹
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 8 - 03136680031  

داخلی 2۵3

چاپ دوم
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شهردار اصفهان تاکید کرد:

حمل و نقل آسان  و مدیریت 
سفر با نرم افزار »اصرو«

 ساخت وساز در اصفهان از کاهش پروانه های ساختمانی
 تا کمتر شدن متراژ خانه ها؛

 قصه ساخت و ساز در نصف جهان

3



چهارشنبه 30  شهریور  1401 /  24 صفر  1444  /  21  سپتامبر   2022 / شماره 3631 

رییس جمهور تایوان: 

ما به کمک های مان به اوکراین افتخار می کنیم
رییس جمهوری تایوان طی کنفرانسی در نیویورک گفت که تایوان به تالش هایش برای کمک به اوکراین 
افتخار  می کند و به این تالش ها باید ادامه دهد.به نقل از خبرگزاری رویترز، تایوان بیش از ۳۰ میلیون 
دالر  که اکثر آن توسط مردم جمع آوری شد ، به کمک های بشردوستانه در اوکراین اختصاص داده و 
پس از حمله روسیه به تحریم های غربی علیه روسیه پیوسته است.تسای اینگ-ون، رییس جمهوری 
تایوان طی ســخنانی از پیش ضبط شــده که روز دوشنبه در نشســت  کونکوردیا پخش شد، گفت: 
»همانگونه که ما کشتار حمله روسیه را مشاهده کردیم، تایوان نسبت به نقش و تالشش درخصوص 
کمک به اوکراین و تقالی این کشور برای دفاع از آزادی افتخار می کند. ما باید به تالش های مان ادامه 

دهیم.« وی در ادامه افزود که تایوان با »تهدیدات فزاینده ای« از سوی چین مواجه شده است.
 

ملکه انگلیس در کنار همسرش دفن شد
الیزابت دوم، ملکه سابق انگلیس پس از تشییع در کلیسای وست مینستر، در قلعه وینزر کنار همسرش 
شاهزاده فیلیپ که سال گذشته درگذشت، دفن شد. مراسم تشییع الیزابت دوم، ملکه سابق انگلیس 
۱۹ سپتامبر )دوشنبه ۲۸ شهریور( در کلیسای وست مینســتر برگزار شد. الیزابت دوم سپس بعد از 
 )Windsor( گذشت ۱۰ روز از زمان مرگش در کلیسای یادبود پادشاه جورج ششم واقع در قلعه وینزر
در کنار همسرش شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ که سال گذشته درگذشت و پدر، مادر و خواهرش در 
آرامگاه وینزر به خاک سپرده شد. این مراسم از ساعت ۹ صبح ۱۹ سپتامبر به وقت محلی همزمان با 
صدای برج »بیگ بن« شروع و سپس تابوت ملکه در ساعت ۱۱ صبح وارد کلیسای وست مینستر شد.

 

تعیین سفیر رژیم صهیونیستی در ترکیه
پس از اینکه رژیم صهیونیستی و ترکیه درباره تبادل سفیر توافق کردند، وزارت خارجه تل آویو »ایریت 
لیلیان« را به عنوان سفیر خود در آنکارا را تعیین کرد.وی درحال حاضر کاردار سفارت رژیم صهیونیستی 
در آنکاراست و نقش قابل توجهی را در عادی سازی روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی ایفا کرده 
است.پیش از این ترکیه و رژیم صهیونیســتی از توافق برای عادی سازی روابط و تبادل سفیر میان 
دو طرف خبر داده بودند. این تصمیم زمانی اتخاذ شــد که کمتر از دو هفته از جنگ تجاوزگرانه رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه و شهادت ۴۹ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۳۶۰ نفر دیگر می گذشت.یائیر 
الپید، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی در این باره گفته است: از سرگیری روابط با 

ترکیه یک دارایی مهم برای ثبات منطقه ای و نوید اقتصادی بسیار مهم برای ماست.
 

احتمال شهادت »ترامپ« در دادگاه
یک مقام قضایی آمریکا اعالم کرد ممکن اســت ترامپ در دادگاه فســاد یک سرمایه گذار به عنوان 
شاهد احضار شود.یک قاضی آمریکایی اعالم کرد ممکن است دونالد ترامپ به عنوان شاهد در دادگاه 
توماس باراک، سرمایه گذار سهام خصوصی یکی از حامیان مالی رییس جمهور سابق آمریکا و متهم 
به فعالیت ارتباط تجاری غیرقانونی با امارات است، حاضر شود.به گزارش خبرگزاری رویترز، برایان 
کوگان قاضی منطقه ای آمریکا در بروکلین به چندین هیئت منصفه در محاکمه توماس باراک در مورد 
احتمال شهادت دونالد ترامپ خبر داده است، چون احتمال می رود وی هنوز قصد طرفداری از این 
سرمایه گذار آمریکایی را داشته باشد.دادستان های آمریکا می گویند باراک، رییس سابق یک شرکت 
تجاری سعی داشت که از روابطش با ترامپ برای پیشبرد منافع امارات متحد عربی استفاده کند و 
با آن ها روابط تجاری غیرقانونی داشته باشد. باراک فردی بود که در طول مبارزات انتخاباتی دونالد 
ترامپ برای کارزار های انتخاباتی او پول جمع آوری می کرد و در ســال ۲۰۱۷ ریاست کمیته تحلیف 

ترامپ را برعهده داشت.

گفت وگوهای تهران و ریاض هم به بن بست خورد؟

سایه بالتکلیفی بر روابط دو کشور

گفت وگوی بین تهران و ریاض به ایستگاه  مهسا مژدهی
ششم نرســید. مذاکراتی که به نظر می 
رسید در مسیر پیشرفت جلو می رود، مدت هاست متوقف شده و حتی 
لحن آرام تر مقامات عربستان و ایران، نسبت به یکدیگر هم باعث نشد 
تا بغداد بار دیگر میزبان گفت وگوها باشــد. در این مدت عراق شاهد 
ناآرامی های بسیاری بود که بســیاری توقف گفت وگوها را گردن این 
وضعیت می انداختند. بهتر شدن روابط بین ایران و امارات در ماه های 
اخیر و رویکرد دولت سیزدهم به گســترش روابط خود با کشورهای 
منطقه، نشانه هایی بود که به نظر می رسید می تواند منجر به گسترش 
روابط ایران و عربســتان شــود؛ اما این اتفاق بیش از آنچه که باید به 
تعویق افتاد و هنوز هم بوی بهبودی از جانب بغداد به مشام نمی رسد.

علی اکبر اســدی، کارشــناس مســائل خاورمیانه در گفــت وگو با 
»خبرآنالین« و در تشــریح علــل تاخیر در مذاکــرات روابط ایران و 
عربستان گفت: مذاکرات و گفت وگوهای بین ایران و عربستان که در 
این یک سال و خرده ای برجســته شده بود، بیش از هر چیز هدفش 
تنش زدایی بین دو کشور بود؛ اما مســئله کلیدی این است که فراتر 
از تنش زدایی و مدیریت تنش ها، دو کشــور هنوز بــه یک تعریف و 
تشخیص مشــخصی از همکاری بین دو طرف نرســیده اند. چون که 
موانــع و چالش های جدی وجود دارد که پیشــبرد همــکاری ها در 
مقطع کنونی را بسیار دشوار می کند. از یک طرف شاهد آن هستیم که 
دو کشور هنوز دو رقیب در ســطح منطقه بوده و رقابت هایشان ادامه 
دارد. البته دو طرف با نوعی حســن نیت و نگاه مثبــت وارد گفتگو ها 
شده اند. آنها به این نتیجه رســیده اند که تنش ها هزینه های زیادی 
برای هر دو کشــور دارد و تنش زدایی منافع تهــران و ریاض را تامین 
 می کند، اما رقابت ها و اختالفات در ســطح منطقــه ای نیز همچنان 

ادامه دارد.
وی افزود: هر کشوری اهداف، منافع و رویکردهای خاص خود را در 
منطقه دارد و این نشان می دهد که هنوز دو طرف بیش از اینکه منافع 
مشترکی را در منطقه متصور باشند، منافع خود را متعارض از یکدیگر 
می دانند. این موضوع در حوزه های مختلف وجود دارد. البته بحران 
های منطقه ای نسبت به یک دهه گذشته کمتر شده و تنش ها کاهش 
یافته؛ اما رقابت ها در بین ایران و عربستان هنوز تعیین کننده هستند.

اسدی با اشاره به اینکه ایران و عربستان از نظر ساختارهای سیاسی 
و اهداف، دو کشور متفاوت هستند و سابقه تنشی که در یک دهه اخیر 
بین دو کشور وجود داشته، سبب شده تا بی اعتمادی بین آنها تبدیل به 
موضوعی بسیار جدی و ادامه دار شود، گفت: این بی اعتمادی مانع از 
همکاری ها و رسیدن به یک سری توافقات و نتایح کالن می شود. در 
سطح بین المللی هم ما شاهد این هستیم که هنوز متغیرهایی وجود 
دارد که روابط ایران و عربستان متاثر از آن هستند. روابط بین ایران و 
غرب به نتیجه ای نرسیده و تالش های مذاکراتی برای احیای برجام و 
توافق هم نتیجه نداشته و این بی ثباتی و تنش هایی که در سطح بین 
المللی وجود دارد، مانع از این می شود که ایران و عربستان به صورت 

جدی به سمت یک توافق حرکت کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه افزایش تنش ها بین ایران و کشورهای 
غربی می تواند منجر به ایجاد منافعی برای عربســتان شود، احیای 
توافق هسته ای ممکن است عربستان را از جهاتی دچار احساس خطر 
کند. با این حال در شرایط تداوم تنش بین ایران و غرب در سطح بین 
المللی، امکان اینکه روابط تهران و ریاض هم به نتیجه نهایی برســد 

کاهش پیدا می کند.
این کارشناس مسائل عربستان با اشاره به اینکه نقش بازیگران دیگر 
هم باید در نظر گرفت ، گفت: مثال اســراییل که آنها هم در واقع در پی 
مدیریت و تعارضات و منازعات در سطح منطقه ای هستند و نزدیکی 
بین ایران و کشــورهای خلیح فارس را خیلی به نفع خود نمی دانند. 
این ها مولفه هایی هســتند که در سطوح کالن، مانع از رسیدن به یک 

توافق نهایی بین ایران و عربستان شده است.
وی در ادامه توضیح داد: توافق چیزی نیســت که فعال از سمت ایران 
هدایت شود. یک اراده سیاسی از ســمت دو طرف باید وجود داشته 
باشد که فارغ از تنش ها و تحوالت بین المللی و منطقه ای باشد. این 
الزمه رسیدن به توافق است؛ اما از آنجایی که مولفه های بین المللی 
همچنان متغیرهای پویا و اثرگذاری هستند، دو طرف خودشان را در 

وضعیتی احساس نمی کنند که بتوانند به یک توافق نهایی دست پیدا 
کنند.اسدی در پایان مورد میانجی گری عراق نیز گفت: میانجی گری 
مقامات عراقی نقش مهمی در شروع و تداوم گفت وگوها بین ایران 
و عربستان داشته اســت. دولت عراق خود را به صورت پلی تصور می 
کند که می تواند بین ایران و کشــورهای عربی یک آشتی ایجاد کند. 
عراق ایجاد هر گونه تنش منطقه ای را بین ایران و دیگر کشــورهای 
منطقه به ضرر و زیان خود می داند و به همین دلیل در تالش اســت 
تا با ایفای نقش در این امــر پیام ها را به طرفیــن انتقال دهد. البته 
میانجی گری های عراق هم محدودیت هایی دارد و آنها بیش از آنچه 
شــاهد بودیم، ظرفیت و پتانســیلی ندارند که بتوانند در گفت وگوها 
پررنگ تر عمل کنند. هر کشور دیگری هم که بخواهد میانجی گری کند 
در همین سطح است و بعید می دانم که کسی انگیزه بیشتری داشته 
باشد. کشورهای قدرتمندتری چون روسیه و چین هم بعید می دانم 
انگیزه ای برای پرداختن به این مسائل داشته باشند. آنها درگیری ها 
و اولویت های خود را در عرصه بین المللی دارند و نمی خواهند خیلی 
درگیر مســائلی چون رقابت ها و اختالف ها در خاورمیانه شوند. این 
بدان معناســت که میانجی گری دیگر به آن معنی کــه بتواند تاثیری 

روی روابط ایران و عربستان داشته باشد محتمل نیست.

۲۴آنالین به نقل از حمید ســرمدی، سفیر پیشین 
ایران در تاجیکستان نوشــت: دولت آقای رییسی و 
البته صدا و سیمای تماما هواخواه ایشان و طرفداران 
ناآگاه و خود عالم پندار شان یکسره عضویت در پیمان 
شانگهای را به عنوان دستاورد بزرگ ومحصول تدابیر 
این دولت و حالل بسیاری از مشکالت کشور قلمداد 
کرده و مرتبا در تریبون های گوناگون آن را نماد کفایت 
دولت جدیدمعرفی کرده اند. بایستی توجه داشت که 
ماهیت و ساختار و وظایف این سازمان امنیتی بوده 
و  با وجود  تعریف ماموریت های بعدی اقتصادی و 
فرهنگی هشتادوسه درصد اسناد مبادله شده در این 
سازمان با موضوعات امنیتی بوده است، بنابراین بیان 

جمالتی از زبان رییس دولت و مقامات مربوطه و نیز 
نمایش های پیوسته صدا و سیما مبنی بر تحول در 
اقتصاد کشور و تاثیر آن بر سفره های مردم و گسترش 
باب حل مشکالت اقتصادی تنها یک مانور تبلیغاتی و 
بدون هرگونه پشتوانه اجرایی است زیرا سازوکارهای 
الزم برای همکاری هــای اقتصادی اعضا و افزایش 
مبادالت و ورود به عملیات طرح های اقتصادی فاقد 
مبانی و ابزارهای الزم است. تنها کلیاتی در خصوص 
همکاری ها در بخش اقتصــاد آن هم در حد توصیه 
آورده شده که البته اهالی اجرا و صاحبان تجربه کاری 
کامال با معنای آن آشنا هستند.سوال این است که 
خروجی اقتصادی فعالیت مشترک اعضا در قالب 

مناســبات داخلی این پیمان و نه روابط دوجانبه از 
ابتدا تا کنون چگونه و به چه میزانی بوده است؟ اینجا 
صحبت از نگاه منفی پیوستن به این سازمان نیست 
بحث بر سر توقعات و انتظارات از این پیوستگی است 
که یا ناشیانه و از سر خامی و بی اطالعی از واقعیت و 
یا عالمانه و برای تحمیق افکار عمومی و فریب مردم 
این عضویت دستمایه نمایش های بی مبنا و شوآف 

شده است.

سفیر پیشین ایران در تاجیکستان:

 تبلیغات دولت برای پیمان شانگهای، فقط نمایش است

ایسنا نوشت: یک شبکه لبنانی به نقل از یک مسئول در سفارت ایران در بیروت اعالم کرد که نفتکش های ایرانی حامل سوخت آماده هستند که طی یک یا دو هفته 
آینده به سمت لبنان حرکت کنند.شبکه المنار اعالم کرد که از  اخیرا  یک هیئت رسمی لبنانی به تهران آمده است تا درخصوص پرونده سوخت و برق و کمک های ایران 
به لبنان با مسئوالن ایرانی رایزنی کند.این شبکه لبنانی به نقل از یک مسئول در سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت اعالم کرد که این هیئت لبنانی با مسئوالن 
مربوطه در وزارت نیرو و نفت ایران رایزنی می کند.این مسئول گفته مسئوالن ایرانی و لبنانی در خصوص سه موضوع رایزنی می کنند؛ کمک به لبنان در زمینه سوخت 
بر اساس توافق انجام شده با نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان و ولید فیاض، وزیر انرژی این کشور، اصالح شبکه های برق و ساخت نیروگاه های 
تولید برق.این مسئول همچنین اعالم کرد که نفتکش های ایرانی حامل سوخت آماده هستند که طی یک الی دو هفته آینده به سوی لبنان حرکت کنند و در بندری 
که طرف لبنانی مشخص می کند پهلو بگیرند.ناصر کنعانی، سخنگوی وزرات خارجه ایران در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشر 
شده در مورد سفر تیمی از وزارت انرژی لبنان به ایران و دیدار اخیر سفیر ایران در بیروت با وزیر انرژی لبنان گفت: روابط ایران با دولت و ملت لبنان روابط دوستانه ای 
است و ایران همواره تالش کرده در جهت کمک به رفع مشکالت لبنان اعم از مشکالت سیاسی و به ویژه طی دو سال اخیر کمک به رفع مشکالت اقتصادی لبنان و 

خاصه در حوزه انرژی نقش سازنده ای را ایفا کند.

خبر روزنفتکش های ایرانی آماده انتقال سوخت به لبنان هستند

وز عکس ر

عکسی متفاوت از 
هواپیمای رییسی 

در سفر به آمریکا
تصویــری از رییس جمهــور 
و همراهــان در هواپیمــا، در 
جریــان ســفر بــه نیویورک 

منتشر شده است.

مدیرعامل همشهری:

دقیق ببینیم صحنه را...
محسن مهدیان، مدیرعامل همشهری در سرمقاله این روزنامه درباره ماجرای فوت مهسا امینی و اعتراضات 
پیرامون آن نوشت: ماجرا حجاب نیست. اساسا مسئله حجاب اولویت چندم کشور ما هم نیست. مسئله 
گشت ارشاد هم نیســت. نحوه برخورد گشت ارشــاد خوب یا بد، مسئله ثانوی اســت. ماجرا حتی مرگ 
تاثربرانگیز مهسا هم نیســت که باید تا انتها با قاطعیت بررسی و گزارش شود. این ها همه اسم رمز است. 
اسم رمز کسانی که شیادی برای شان راهبرد است نه نقطه ضعف. عجیب است که برخی متوجه نیستند. 
مخاطب این متن کسانی هستندکه در ظاهر این روزها متوقف شدند.چشم باز کنیم و دقیق شویم که چه 
کسانی میدان دار و معرکه گیر این ضایعه هستند. تریبون دار اصلی و مروج نامدار جریان فحشا رسما اعالم 
کرده نام مهسا برای ما اسم رمز قیام است. چطور برخی هنوز متوجه مسئله نیستند؟دقیق ببینیم صحنه را...

 

واکنش استاندار به تجمعات تهران
استاندار تهران در توئیتی نوشت که آتش زدن پرچم و تخریب اموال عمومی کار مردم عادی نیست.

محسن منصوری در توئیتی نوشت: عناصر اصلی هسته های اولیه تجمعات تهران کامال سازماندهی، 
آموزش دیده و با برنامه به دنبال ایجاد اغتشاش در تهران بودند. آتش زدن پرچم، ریخت گازوییل در 
معابر، پرتاب سنگ، حمله به پلیس، آتش زدن موتور و سطل زباله، تخریب اموال عمومی و... کار مردم 
عادی نیست. به تازگی  تعدادی از شهروندان تهرانی در اعتراض به عملکرد گشت های ارشاد و مرگ 

مهسا امینی تجمعی را در برخی خیابان های نقاط مرکزی شهر برگزار کردند.
 

شرط »ماسک« برای ارائه اینترنت ماهواره ای در ایران
ایالن ماسک در توئیتی گفته استارلینک برای ارائه خدمات در ایران، خواستار معافیت از تحریم ها می شود. 
اما باید منتظر اینترنت ماهواره ای استارلینک در کشورمان باشیم؟دیجیاتو نوشت: هر چند وقت یک بار 
خدمات اینترنت ماهواره ای استارلینک به کشور جدیدی راه پیدا می کند، با این حال تا به امروز کاربران در 
ایران نتوانسته اند آن را تجربه کنند. اما حاال مدیرعامل اسپیس ایکس، ایالن ماسک گفته این شرکت برای 
ارائه خدمات استارلینک در کشورمان، درخواست معافیت از تحریم ها را خواهد داد. ایالن ماسک در توئیتی 

مدعی شد که با ارائه خدمات استارلینک در قطب جنوب، حاال این سرویس در تمام قاره ها فعال است. 
 

موضع کیهان درباره بازیگران معترض
کیهان نوشــت: درحالی که همه مردم و مقامات نظام از فوت یکی از هموطنان مان متاسف شده و 
نهادهای مربوطه نیز در پی بررسی جوانب مختلف آن هستند، تعدادی از بازیگرهای از رده خارج از 
این فرصت برای خودنمایی استفاده کرده اند. برخی از بازیگران زن که سال هاست از این عرصه دور 
هستند یا به خاطر ضعف، به حاشیه رفته اند، به بهانه همدردی با درگذشت مهسا امینی اقدام به انتشار 
عکس های ناهنجار از خود کرده اند! این افراد از این طریق سعی در دیده شدن و مطرح شدن نام شان 

در رسانه های زرد و فضای مجازی دارند. 
 

توضیحات رییس دادگستری تهران درباره پرونده »مهسا امینی«
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با اتفاق رخ داده برای 
مرحومه مهســا امینی پیرو دســتور رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: بالفاصله بعد از وقوع این اتفاق، 
دادگستری استان تهران موضوع را از طریق مراجع ذی ربط و پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به 
هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نیز ماموریت هایی را محول کرد.علی القاصی،  تاکید کرد: در کنار 

رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می شود.

کافه سیاست

خشم آمریکایی ها از دعوت 
رییس جمهور ایران به یک 

پژوهش تاریخی
اظهــارات رییس جمهور ایران مبنــی بر اینکه 
بایستی درباره هولوکاست تحقیق شود، خشم 
مقام های آمریکایی را به همراه داشته است.

به گزارش فارس، سخنان »ابراهیم رییسی«، 
رییس جمهــور ایران کــه خواســتار تحقیق 
درباره هولوکاست شــده بود خشم مقام های 

آمریکایی را به همراه داشته است.
رییســی در پاســخ به سوال شــبکه خبری 
سی بی اس مبنی بر اینکه آیا ایشان فکر می کند 
هولوکاســت اتفاق افتاده اســت یا خیر گفته 
بود: »ببینید مســئله تاریخی یک مسئله ای 
اســت که تاریخدان هــا و پژوهشــگران باید 
درباره آن تحقیق کنند. یک نشــانه هایی هم 
وجود دارد برای اینکه این اتفاق واقع شــده. 
اگر چنین اســت، باید اجازه دهنــد درباره آن 
تحقیق شود.«این اظهارات رییس جمهور ایران 
که دعوت به تحقیق در خصــوص یک واقعه 
تاریخی اســت واکنش خشمگین مقام های 
آمریکایی را به همراه داشــته اســت.جیک 
ســالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
واکنــش به این موضــوع در توئیتی نوشــته 
است: »این بیانیه از سوی رییس جمهور ایران 
زننده اســت و باید در ســطح جهان محکوم 
شود.«»دبورا لیپستات«، نماینده ویژه دولت 
آمریکا برای مبارزه با یهودستیزی هم در توئیتر 
نوشت: »اظهارات او نوعی انکار هولوکاست و 
نوعی یهودستیزی است.« او همچنین دعوت 
رییســی برای انجام تحقیقــات در خصوص 
هولوکاســت را »خطرناک و زننده« توصیف 
کرده است.برخی از فعاالن فضای مجازی در 
آمریکا هم نوشته اند که رییسی با توجه به طرح 
این اظهارات باید از ورود به آمریکا منع شــود. 
در بسیاری از کشورهای غربی حتی تردید در 
تعداد کشته های یهودیان در جنگ دوم جهانی 
می تواند دردسرهای جدی داشته باشد. حتی 
مورخین غربی در محیط هــای آکادمیک هم 
باید مواظب آن باشــند که با نــگارش مطلبی 
در خصوص هولوکاســت، برای خود سال ها 

دردسر نتراشند. 

بین الملل
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ساختوسازدراصفهانازکاهشپروانههایساختمانیتاکمترشدنمتراژخانهها؛

   قصه ساخت و ساز در نصف جهان
نگاهی به آمار ساخت وساز در کالن شهر اصفهان نشان می دهد  ایرنا
که صدور پروانه های ســاختمانی از ســال های گذشته روند 

کاهشی به خود گرفت و از طرفی متراژ منازل مسکونی در حال کمتر شدن است.
پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه ای است که شهرداری ها صادر 
و در اختیار مالک قرار می دهند؛ این شناسنامه فنی شامل اطالعاتی از قبیل مساحت 
زیر بنا، تعداد طبقات، مشخصات متقاضی صدور پروانه و کروکی زمین است.آخرین 
آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره صدور 
پروانه های ساختمانی در کالن شهر اصفهان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
صدور پروانه های ساختمانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته است اما در 
سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت 
و ساز، تعداد پروانه های ساختمانی نیز افزایش یافت.پروانه های ساختمانی صادر 
شــده در ســال ۱۳۹۲ معادل ۹ هزار و ۳۸۹ پروانه بوده که طی یک روند نزولی به 
سه هزار و ۳۶۶ پروانه در سال ۱۳۹۷ می رسد؛ اما پس از آن روند افزایشی به خود 
می گیرد و به پنج هزار و ۸۴۳ پروانه در سال ۱۳۹۹ می رسد با این حال آمار صدور 
پروانه های ساختمانی نشان می دهد که این آمار در سال ۱۴۰۰ مجددا نزولی شده 
و با کاهش ۲۸.۵ درصدی به چهار هزار و ۱۷۵ پروانه رســیده است.بررسی تعداد 
واحدهای مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده شهر اصفهان نیز 
نشان می دهد که بیشترین و کمترین تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث 
ساختمان به ترتیب در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ با ۳۸ هزار و ۵۶ و ۱۳ هزار و ۳۱ واحد 
مسکونی است.تعداد واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۲۵ 
هزار و ۵۸۵ و ۱۸ هزار و ۸۱ واحد بوده که نشان دهنده کاهش ۲۹ درصدی واحدهای 

مسکونی در سال گذشته نسبت به ۱۳۹۹ است.

کاهش زیربنای واحدهای مسکونی در اصفهان
بررســی مســاحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شــده در شهر 
اصفهان در سال های اخیر نشان می دهد که بیشترین و کمترین مساحت زیربنا 
در پروانه های احداث ساختمان به ترتیب مربوط به سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ با ۶ 
میلیون و ۶۷۴ هزار و ۶۵۱ و ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷۹۲ مترمربع است.همچنین 
در سال ۱۴۰۰ تعداد چهار هزار و ۱۷۵ پروانه احداث ساختمان با ۱۸ هزار و ۸۱ واحد 
مسکونی و متوسط زیربنای ۲۰۱ متر مربع صادر شده که این تعداد در مقایسه با سال 

۱۳۹۹ گویای کاهش ۹ درصدی متراژ واحدهای مسکونی است.

بیشترین ساخت وسازها در منطقه ۸ اصفهان
نتایج به دست آمده از تحلیل نتایج طرح پروانه های ساختمانی در اصفهان نشان 
می دهد که بیشترین تعداد صدور پروانه ها در مناطق پانزده گانه کالن شهر اصفهان در 
سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مربوط به منطقه هشت و کمترین تعداد مربوط به منطقه ۱۱ 

است.همچنین بیشترین سهم درصد صدور پروانه ها در سال ۱۴۰۰ مربوط به منطقه 
هشت اصفهان با سهم ۱۳.۴ درصد و پس از آن منطقه های ۱۵ و چهار با ۱۰.۶ و ۱۰.۱ 
درصد است. بین مناطق بیشترین ســهم در مساحت زیربنای پروانه ساختمانی 
مربوط به منطقه هشــت با ۱۲.۹ درصد و پس از آن مناطق چهار و ۱۰ با ســهم ۹.۶ 
درصد و همچنین بیشــترین سهم از نظر تعداد واحد مســکونی به ترتیب مربوط 
به مناطق هشــت و ۱۰ با ۱۴.۷ و ۹.۸ درصد اســت.منطقه هشت اصفهان در نیمه 
غربی این کالن شهر واقع  شده و با مساحت ۲ هزار هکتار از شمال به محور خیابان 
بهارستان از تقاطع امام خمینی )ره( تا تقاطع خیابان کاوه، از شرق به محور بزرگراه 
کاوه از تقاطع خیابان بهارستان تا میدان شهدا، از جنوب به محور خیابان فروغی از 
میدان شهدا تا میدان جمهوری اسالمی و از غرب به محور خیابان امام خمینی)ره( 
از میدان جمهوری اسالمی تا تقاطع خیابان بهارستان محدود می شود.کارشناس 
آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره نتایج طرح 
پروانه های ساختمانی در شهر اصفهان اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ معادل ۹ هزار 
و ۳۸۹  پروانه ساختمانی در اصفهان صادر شد؛ اما عواملی مانند رکود بازار مسکن 
و افزایش هزینه دریافت پروانه ساختمانی موجب شد تا در سال ۱۳۹۳ با کاهش 
۳۴ درصدی نسبت به سال قبل آن در صدور پروانه های ساختمانی مواجه شویم.

فرزانه شریفیان در گفت و گو با ایرنا افزود: از سال ۱۳۹۳ به بعد این روند کاهشی 
ادامه یافت تا اینکه از ســال  ۱۳۹۸ روند افزایش به خود گرفت و در سال ۱۳۹۹ به 
اوج خود رسید؛ اما در سال ۱۴۰۰ با توجه به عواملی مانند نوسان فضای کلی اقتصاد 
و ســرایت آن به بازار مســکن، کاهش قدرت خرید، تاثیر تحریم های ظالمانه و 
افزایش قیمت مصالح ســاختمانی صدور پروانه های ساختمانی نسبت به سال 
۱۳۹۹ کاهش ۲۸.۵ درصدی یافت.این کارشناس آمار با اشاره به اینکه در این بازه 
زمانی در برخی از فصل ها با توجه به عواملی مانند اجرای طرح های تشویقی توسط 
شهرداری ها، میزان ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختمانی افزایش نسبی 
یافت، ادامه داد: تابستان ۱۳۹۹ برای هشــت هزار و ۸۰۴ واحد مسکونی در شهر 
اصفهان مجوز ساخت صادر شد که این میزان در مقایسه با فصل مشابه سال قبل  
آن ۹۵.۴ درصد افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در تابستان ۱۳۹۹ 
با استناد به تعداد پروانه های صادر شده در این فصل برای ساخت مسکن در همه 
شهرهای کشور نسبت به مدت مشابه ســال ۱۳۹۸ افزایش چشمگیری داشت.

شریفیان تصریح کرد: با وجودی که متوســط قیمت مصالح ساختمانی در سال 
۱۳۹۹ تقریبا ۲ برابر شد و میانگین قیمت مسکن نیز ۶۰ درصد رشد کرد؛ اما عواملی 
مانند بهبود و ثبات در وضعیت بازار زمین و مصالح ساختمانی و بازارهای وابسته به 
بازار ساخت و ساز و رونق معامالت مسکن به ایجاد انگیزه برای سازندگان به منظور 
ساخت واحدهای مسکونی بیشتر و کسب ســود باالتر منجر شد.این کارشناس 
آمار با بیان اینکه در زمستان سال ۱۴۰۰ تعداد یکهزار و ۴۱ پروانه احداث ساختمان 
با چهار هزار و ۳۲۴ واحد مســکونی و متوسط مساحت زیربنای ۱۹۳ مترمربع در 

اصفهان صادر شد، گفت: این آمار نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش داشت 
که از جمله دالیل آن می توان به نرخ مصالح و زمین و رکود معامالت مسکن که از 
سال ۱۳۹۹ آغاز شد و بر سال ۱۴۰۰ اثر گذاشت، اشاره کرد.یک فعال حوزه خدمات 
مهندسی و ساخت و ساز در اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین وضعیت 
ساخت و ساز در این کالن شهر اظهار داشت: مهم ترین عاملی که بر این موضوع تاثیر 
می گذارد، مباحث اقتصادی خرد و کالن کشور است.علی محجوب اضافه کرد: ما 
با تورم ساالنه در اقتصاد کشور مواجه هستیم به همین دلیل مردم و بازار در صنف 
های مختلف از جمله مسکن عادت هایی در چگونگی مواجهه با این تورم پیدا کرده 
اند که به  صورت سنت درآمده اســت.نایب رییس سابق سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان اصفهان ادامه داد: طبق این عادت و رویه، زمانی که بازار دچار رکود 
پس از تورم می شود، تمایل مردم به خرید ملک و زمین و اقدام برای گرفتن پروانه 
ساختمانی کاهش می یابد؛ اما زمانی که تورم و جهش قیمت ها شروع می شود، 
این درخواست و مطالبه بین مردم، انبوه سازان و بنگاه های اقتصادی به وجود می 
آید که برای خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند.وی با بیان اینکه این اتفاق ممکن 
است هر چند سال یک بار بیفتد، خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ با افزایش ناگهانی 
نرخ دالر و جهش های تورمی مواجه شــدیم؛ اما پس از آن تا سال ۹۸ و ۹۹ بازار 
مسکن، رشد آرامی داشت و دچار جهش نشد به همین دلیل مردم، انبوه سازان و 
بنگاه های اقتصادی به خرید و ساخت مسکن روی آوردند و رونق در بازار ایجاد شد 
به طوری که در سال ۹۹ شاهد اوج آمار بودیم.محجوب ادامه داد: اما بالفاصله پس 
از آن شاهد افت آمار در سال ۱۴۰۰ بودیم زیرا بازار مسکن در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دچار 
جهش قیمت و رکود بر این بازار حاکم شد و خرید و فروش ها بسیار کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه های ساختمانی نیز از سال ۱۴۰۰ کاهش یافت و 
امسال نیز به دلیل تداوم رکود بازار مسکن، همچنان کاهشی است، تاکید کرد: بازار 
مسکن در زمان حاضر ظرفیتی برای افزایش قیمت ندارد.محجوب همچنین با بیان 

اینکه تا ۳۰ سال گذشته، بیشتر خانه ها در اصفهان ۲ طبقه و ویالیی بود و به ندرت 
مجتمع های مسکونی بزرگ و بلند مرتبه می دیدیم، گفت: پس از جنگ تحمیلی 
و آغاز موج سازندگی، ســاخت مجموعه های آپارتمانی در اصفهان اتفاق افتاد و 

شهرداری ها با فروش تراکم به درآمدزایی می پرداختند.
وی با بیان اینکه این اتفاق در برخی مناطق شــهر اصفهان دیرتر یا زودتر رخ داد، 
خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در منطقه ۶ این اتفاق به وفور افتاد و امروز در خیابان 
هایی مانند مرداویج و مالصدرا، کمتر خانه های ویالیی به چشم می خورد و از طرفی 
در منطقه هشــت مانند »خانه اصفهان« نیز اکثر خانه هــا به مجتمع های بزرگ 

مسکونی تبدیل شده اند و تراکم ساختمانی در آن باال رفته است.
به گفته وی، هنوز در منطقه هشــت اصفهان، خانه های ویالیی مستعد ساخت و 
ساز و زمین های بکر وجود دارد که می توان از آنها برای ساخت و ساز استفاده کرد، 
از طرفی قیمت زمین و مسکن در این منطقه به گرانی مناطقی مانند چهار، پنج و 
۶ نیست به همین دلیل این قبیل مناطق نسبت به سایر منطقه ها، بیشتر مستعد 
سرمایه گذاری برای ساخت و ساز هستند.محجوب با بیان اینکه انبوه سازان مسکن 
به دنبال حرکت اقتصادی مناسب هستند، توضیح داد: آنها تمایل دارند که با سرمایه 
گذای کمتر به فروش مناسب و سود منطقی برسند به همین دلیل مناطقی مانند 
هشت اصفهان و خیابان هایی مانند جابر انصاری و رزمندگان برای این اقدامات 
مناسب تر به نظر می آید.وی با اشاره به اینکه منطقه ۱۲ نیز پس از منطقه هشت هنوز 
برای ساخت و ساز، جای کار دارد، تصریح کرد: در برخی مناطق شهری نیز انگیزه 
زیادی برای ساخت و ساز وجود ندارد.محجوب با بیان اینکه در برخی مناطق مانند 
مجموعه شهید کشوری نیز با انبوه آپارتمان های خالی مواجه هستیم، افزود: برخی 
از سازندگان واحدهای مسکونی پس از ساخت و ساز، درصدی از واحدها را به دلیل 
حفظ ارزش ناشی از تورم، خالی نگه می دارند که برای رفع چنین مسائلی نیاز به 

یک تحول اقتصادی در بازار مسکن داریم.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت: ۲۸۶ پرونده در راستای مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به ارزش بیش از ۴۲۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون 
ریال طی  یک ســال گذشــته در اســتان تشکیل 

شده است.
 امیر حســین کمیلی در گفت و گو بــا ایرنا افزود:
  ۲۰ هــزار و ۶۱۱ فقره بازرســی در راســتای مبارزه

 با قاچاق کاال و ارز  در این مدت در  استان اصفهان 

 انجام شــده  کــه از این تعــداد ۱۸ هــزار و ۷۵۹ 
 بازرســی صنفی و یــک هــزار و ۸۵۲ بازرســی 

غیر صنفی است.
وی با اشــاره به این که همــه پرونده های تخلف 
دراین بخش برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 
استان معرفی شده است، افزود: متولیان در زمینه 
مقابله با قاچاق در این اســتان بــا یکدیگر تعامل 
نزدیکی دارند و اصفهان از جمله استان های موفق 

در این بخش است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت: در ایــن مــدت ۵۸ پرونده در حــوزه مواد 
غذایی، ۵۰ پرونده در حوزه محصوالت آرایشــی و 

بهداشتی،  ۵۰ پرونده در حوزه دخانیات، پوشاک 
۳۶ پرونده و ســایر کاالهــا ۹۲ پرونده تشــکیل 

شده است.
  وی با بیــان اینکــه ســامانه ۱۲۴ پاســخگویی

  به شــکایات مردمی ســازمان صمت بــه تازگی 
به ســامانه ملی متصل شده اســت، افزود: این 
ســامانه اکنون به صورت ۳ شــیفت پاسخگوی 

شهروندان است.
کمیلی گفت: هم اکنون روزانه بیش از ۳۰۰ تماس 
تلفنی با این سامانه برقرار می شود.در روش جدید 
تماس گیرنده با دریافت پیامک از روند رسیدگی، 

نتیجه شکایت خود آگاه می شود.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان:

2۸6 پرونده قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان تشکیل شد

خبر روز

وعده وزیر راه برای بهره برداری آزادراه شیراز- اصفهان تا پایان ۱۴۰۱؛

ببینیم و تعریف کنیم!
وزیر راه و شهرسازی از تکمیل آزادراه شیراز_ اصفهان خبر داد و گفت: ۷ قطعه  تسنیم
آزادراه شیراز- اصفهان، همزمان با هم تا پایان امسال به زیر بار ترافیکی می رود.

به گزارش  تسنیم،» آزادراه در حال احداث شیرازـ  اصفهان یکی از مصادیق توسعه نه تنها در استان 
فارس بلکه جنوب کشــور اســت. این آزادراه می تواند با اتصال به آزادراه قمـ  تهران تبدیل به یک 
کریدور ارتباطی بین شمال و جنوب کشور شود و البته از نظر اقتصادی نیز مزایایی دارد.این آزادراه 
سالیانه بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال کاهش هزینه ناشی از تلفات و تصادفات جاده ای را به همراه دارد«، 
این عبارت هایی است که در دی ماه سال ۸۹ همزمان با کلنگ زنی آزادراه شیرازـ  اصفهان از سوی 

مسئوالن و وزیر وقت راه و شهرسازی مطرح شده است.
در زمان کلنگ زنی این آزادراه اعالم شــد که »طرح ملی آزادراه شــیرازـ  اصفهان با اعتباری بالغ بر 
هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و 

ترابری و همچنین مشارکت بخش خصوصی در مدت چهار سال به بهره برداری می رسد.«
این موضوع در حالی اســت که از تصمیم بر احداث این آزادراه نزدیک به ۵۰ سال و از زمان اجرا نیز 
بیش از ۱۰ سال می گذرد و در حالی قرار بود که خردادماه ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد که هنوز گام های 
پایانی باقی مانده اســت. از خرداد ۱۴۰۰ و بازدید میدانی نمایندگان شیراز از این پروژه یک سال و 

چندماه دیگر نیز گذشت؛ اما این پروژه حیاتی همچنان با وعده های امروز و فردا ادامه دارد. 
به تازگی نیز رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی سفری به استان فارس داشته که برنامه های این 
سفر با یک سکوت خبری همراه بود و اســتانداری فارس بدون دعوت از خبرنگاران جلسه شورای 

عالی معماری و شهرسازی را با حضور وزیر برگزار کرد. 
بنا بر اخبار منتشر شده از این جلسه، رستم قاسمی برای تکمیل آزادراه شیراز_ اصفهان وعده داده 
و گفته است که ۷ قطعه آزادراه شــیراز- اصفهان، همزمان با هم تا پایان امسال به زیر بار ترافیکی 
می رود.براساس صحبت های وزیر راه، عملیات اجرای شــش قطعه این آزادراه به پایان رسیده و 
عملیات اجرایی قطعه ۷ در حال اجراست که بر اســاس توافق با پیمانکار، این طرح پس از پایان 

ساخت قطعه هفتم به زیر بار ترافیکی می رود.
این موضوع در حالی است که برخی از مســئوالن معتقدند بدون تکمیل تمامی قطعات این آزادراه 

زیر بار ترافیک رفتن آن عمال کمکی به کاهش بار جاده ای نمی کند.
در همین رابطه محسن علیزاده، رییس مجمع نمایندگان استان فارس در تاریخ ۲۷ مردادماه امسال 
در نشست با خبرنگاران و پاسخ به پرســش های آنان درباره آزادراه شیراز - اصفهان این پرسش 

را مطرح کرد که چرا فارس بعد از گذشت سال ها هنوز از یک سانتی متر آزاد راه استفاده نمی کند؟
علیزاده در پاسخ به این پرسش خود گفت: بیش از ۱۰ سال هست آزادراه شیراز اصفهان کلنگ زنی 
شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده است، اگر این آزادراه راه اندازی شود که بعید است امسال محقق 

شود بازهم باعث ترافیک سنگین می شود؛ اما چرا به این موارد توجهی نشده است ؟
وی با بیان اینکه این آزادراه هنوز افتتاح نشــده چندین کشــته داده اما  دولت گذشته بدون اتمام 
قطعه ۷ و ۸ و بدون ایمنی می خواســت این آزادراه را افتتاح کند، تاکید کــرد: اگر ایمنی آن تامین 

نشود اجازه افتتاح نخواهیم داد.
مشابه همین نظر را نیز احمدعلی افکاری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در 
تاریخ ۱۲ شهریورماه امسال اعالم کرده است. وی در نشست خبری در پاسخ به تسنیم که استاندار 
فارس وعده افتتاح آزادراه در دهه فجر را داده است، گفت: تا پایان امسال تا قطعه ۶ آزاد راه شیراز 
اصفهان به بهره برداری می رسد ولی برای جلوگیری از ترافیک ورودی های شیراز نیاز است تا مسیر 
تنگ خیاره به لپویی و قطعه های ۶ و ۷ آزادراه شیراز اصفهان هم تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

حال باید دید که این وعده وزیر راه و شهرسازی که البته در جلسه ای بدون حضور خبرنگاران مطرح 
شــده به واقعیت می پیوندد یا اینکه وعده ای اســت بر خرمن وعده هایی که درباره آزادراه شیراز - 

اصفهان داده شده است.

افزایش 30 درصدی قیمت لباس فرم مدارس در اصفهانگزارش روز
رییس اتحادیه پوشاک دوخته اصفهان از افزایش ۳۰ درصدی قیمت فرم مدارس نسبت به سال گذشته خبر داد.احمد خطابخش در گفت وگو با تسنیم ، پیرامون 
وضعیت بازار فرم مدارس در فاصله کمتر از ۲۰ روز مانده به آغاز مهر ماه، اظهار داشت: پس از جلساتی که با خانه صنعت و معدن و اداره کل آموزش و پرورش استان 

برگزار کردیم، قیمت فرم روپوش مدارس کارشناسی و قیمت گذاری شد و بازرسان مشترک از روز گذشته در حال کنترل قیمت ها هستند.
وی افزود: فرم مدارس نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته که دلیل این امر افزایش روزانه قیمت پارچه و افزایش هزینه های دیگری 
مثل دستمزد خرج کارگران است.رییس اتحادیه صنف پوشاک دوخته اصفهان تصریح کرد: نوسانات قیمت پارچه و سایر هزینه های جانبی باعث شده که قیمت 
فرم مدارس در چند ماه اخیر نوسان داشته باشد، قیمت پارچه روزانه تغییر می کنند و یک تولید کننده پارچه ای را که قبال با متری ۵۵ هزار تومان تهیه می کرد، امروز 
مجبور است که همان پارچه را با متری ۷۵ هزار تومان تهیه کند و این نوسانات قیمت باعث شده که قیمت فرم مدارس هم متغیر باشد.خطابخش در ادامه گفت: 
طبق قانون سود مجاز تولیدکنندگان ۱۵ درصد و فروشگاه ها ۲۰ درصد اســت و اگر واحد صنفی محصوالتش را با سود بیشتری نسبت به نرخ مصوب به فروش 

برساند، مرتکب تخلف شده و اتحادیه با آن واحد برخورد خواهد کرد.

 مسدودشدن
 30 حلقه چاه 

غیرمجاز در گلپایگان 
مدیر منابع آب گلپایــگان از پر و 
مســدود کــردن ۳۰ حلقــه چاه 
غیرمجاز در این شهرستان در سال 
گذشــته با هدف حفظ منابع آب 

زیرسطحی خبر داد.

عکس خبر روز

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

3 هزار متقاضی در اصفهان 
 در طرح حمایتی مسکن

 ثبت نام کردند
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان از 
ثبت نام ۳ هزار متقاضــی در طرح حمایتی 
نهضت ملی مســکن برای خانوارهای دارای 
سه فرزند و بیشتر در استان خبرداد.علیرضا 
قاری قرآن با اشاره به تکلیف قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشــت: 
خانوارهایی کــه تاریخ تولد فرزند ســوم و 
یا بیشــتر آنها بعد از ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ بوده 
جهت واگذاری زمین یا واحد مســکونی به 
آنان، امکان ثبت نام در ســامانه طرح های 
حمایتی مسکن را دارند بر این اساس تعداد 
متقاضیانی که برای این طرح ثبت نام کردند 
بیش از ۳ هزار نفر در سطح استان بوده است.

وی افزود: طرح نهضت ملی مســکن بزرگ 
ترین پروژه تولید مســکن پــس از انقالب 
اسالمی است که وزارت راه و شهرسازی طی 
۴ سال ســاخت ۴ میلیون واحد مسکونی 
را با تامین زمین و ارائه تســهیالت مدیریت 
می کند.قاری قــرآن با بیان اینکــه برنامه 
اســتان اصفهان در این طــرح معادل ۵.۸ 
درصد نسبت به کل کشور است، افزود: بر این 
اساس در سطح اســتان اصفهان برای یک 
سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد بوده 
و این عدد برای چهار ســال به بیش از ۲۰۳ 

هزار و ۹۶۷ واحد می رسد.
به گفته مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان، مطابق با این برنامــه، زمین مورد 
نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در 
سطح استان اصفهان به صورت ساالنه یک 
هزار و ۷۹ هکتار بوده و در حال حاضر نیز برای 
بیش از ۹۱ هزار واحد در استان تامین زمین 
شده اســت.قاری قرآن خاطرنشان کرد: به 
منظور تامین اراضی مــورد نیاز طرح نهضت 
ملی مســکن اســتان، بیش از ۲۰۰ جلسه 
در محل اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان و ادارات تابعه برگــزار و بیش از ۲۰ 
جلسه کارگروه، ذیل شورای مسکن اصفهان 

تشکیل شده است.
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کدملینام و نام خانوادگیردیف
شماره 
برگ 

تشخیص

تاریخ برگ 
تشخیص

سال 
عملکرد

درآمد مشمول 
منبع اصل مالیاتمالیات

مالیاتی
واحد 
آدرسمالیاتی

1
 بهادر

حسینی
اصفهان202513مشاغل17543459137721401/03/311395960,000,000167,768,000

2
 کاظم

 قشم قزوینی
اصفهان202513مشاغل00404376713881401/03/311395150,000,00022,627,500

3
 سیداحمد

الموسوی
اصفهان202513مشاغل00594510336161401/03/311395273,627,81941,276,758

4
 محمد 

مرادی
اصفهان202513مشاغل00610182956181401/03/311395400,000,00060,340,000

5
 محسن

 طراوت
اصفهان202513مشاغل00681244224871401/03/311395600,000,00095,480,000

6
 ابراهیم

 دشتبالی
اصفهان202513مشاغل24302535505451401/03/311395360,000,00054,306,000

اصفهان202513مشاغل40502080755431401/03/311395240,000,00036,204,000مهدی صادقی7

8
غالمعلی رهنما 

فالورجانی
اصفهان202513مشاغل11107807025411401/03/311395750,000,000125,600,000

اصفهان202513مشاغل46700229625371401/03/3113951,600,000,000326,200,000داریوش موسایی گله9

اصفهان202513مشاغل12849075465351401/03/311395300,000,00045,255,000جعفر وفایی10

11
 نازی

 جامبری بقا
اصفهان202513مشاغل00432221375331401/03/311395780,000,000131,624,000

12
 حسین

 گرگانی
اصفهان202513مشاغل00433597445311401/03/311395600,000,00095,480,000

13
محمدرضا 

عامری حبیب
اصفهان202513مشاغل66097913335291401/03/311395750,000,000125,600,000

14
 امیرپناهی

 خانشیر
اصفهان202513مشاغل00685562845271401/03/311395738,800,000123,351,040

15
 توحید

سلیمانی
اصفهان202513مشاغل00692113025251401/03/3113953,028,000,000684,271,000

اصفهان202513مشاغل03103748125231401/03/311395300,000,00045,255,000مسعود میزانی16

اصفهان202513مشاغل03841207765211401/03/311395950,000,000165,760,000محمد ولی17

18
 محمد

کریمی
اصفهان202513مشاغل05314811155071401/03/311395300,000,00045,255,000

19
 ژرژ

 پطروسیان
اصفهان202513مشاغل05594025705191401/03/31139516,500,0002,489,020

20
 نادرنیک

 خصلت
اصفهان202513مشاغل09451451955171401/03/311395128,000,00019,308,800

اصفهان202513مشاغل10914344416201401/03/311395300,000,00045,255,000حمیدکرمی21

اصفهان202513مشاغل12622222225151401/03/3113951,167,500,000217,750,620خادم خادم22

23
گامراوشکانیان 

فردتبریز
اصفهان202513مشاغل12700513695131401/03/31139539,000,0005,883,150

24
 حسین

 مصداق نژاد
اصفهان202513مشاغل12823745915111401/03/3113958,100,000,0001,956,075,000

25
 خیراله 

ادیبی سده
اصفهان202513مشاغل12890048545091401/03/31139590,000,00013,576,500

26
علی قدرخواه 

خوراسگانی
اصفهان202513مشاغل12912143564341401/03/311395600,000,00095,480,000

27
احمدرضا زمانی 

خوراسگانی
اصفهان202513مشاغل12917049304361401/03/311395300,000,00045,255,000

28
 محمد

علی یاری
اصفهان202513مشاغل15334555974381401/03/3113951,050,000,000188,287,500

اصفهان202513مشاغل18404371974501401/03/311395575,000,00090,460,000رضا رشیدی29

30
 سامان

نجفی
اصفهان202513مشاغل19601549154601401/03/311395500,000,00075,425,000

31
 رحیم 

روشن زاده
اصفهان202513مشاغل19889104394641401/03/3113951,700,000,000351,275,000

32
 جلیل 

موحدی نیا
اصفهان202513مشاغل21227055584721401/03/3113952,100,000,000451,575,000

33
 آقای 

کریمی
اصفهان202513مشاغل29712409404761401/03/311395700,000,000115,560,000

34
 فروزان

 سهرابی
اصفهان202513مشاغل33799156964781401/03/3113953,650,000,000836,587,500

35
 محمد

بهرامی
اصفهان202513مشاغل33902868714801401/03/3113953,390,286,87183,432,000

36
 نجیب 

صالحی پور
اصفهان202513مشاغل34597653994821401/03/311395750,000,000125,600,000

37
 پرویز 

گمشادزهی در
اصفهان202513مشاغل35915250734841401/03/3113954,800,000,0001,128,600,000

38
 محمدعلی

 ناروئی
اصفهان202513مشاغل35915695366751401/03/3113951,440,000,000286,080,000

اصفهان202513مشاغل36116157917681401/03/3113953,611,615,79172,408,000محسن پاکندبرهوایی39

اصفهان202513مشاغل39203001306781401/03/311395180,000,00027,153,000فائزه صباغ40
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41
 مرتضی

 رسم
اصفهان202513مشاغل42402489066821401/03/311395824,000,000140,459,200

42
 قباد

نوروززاده
اصفهان202513مشاغل46897977576861401/03/311395105,000,00015,839,250

43
طاهره صادقی 

آزاده
اصفهان202513مشاغل52998537266971401/03/3113951,200,000,000225,900,000

44
محمد 

میری زاده
اصفهان202513مشاغل52998710156931401/03/3113952,404,500,000527,928,370

اصفهان202513مشاغل54468361117001401/03/311395600,000,00095,480,000آقای سامانی45

46
سهامداران 

واعضاءشرکت 

تعاونی

اصفهان202513مشاغل62097087497121401/03/3113952,065,500,000442,924,120

47
 امین

 چراغی
اصفهان202513مشاغل54696449447071401/03/311395600,000,00095,480,000

48
 محمد

 سرافراز
اصفهان202513مشاغل22952604267191401/03/311395480,000,00072,408,000

49
حمید 

خصوصی مهر
اصفهان202513مشاغل670273777161401/03/311395175,000,00026,398,750

50
علی 

میرشکاری
اصفهان202513مشاغل60895183957211401/03/3113952,500,000,000551,875,000

51
محمدرجب 

زاده
اصفهان202513مشاغل00583299946421401/03/3113951,400,000,000276,050,000

52
طاهره 

حسینی 

نژادبروجردی

اصفهان202513مشاغل00548856637281401/03/311395175,000,00026,398,750

53
 محسن

 تابعی
اصفهان202513مشاغل00834658397241401/03/311395540,000,00083,432,000

54
 رضا

شاعری
اصفهان202513مشاغل03206826336221401/03/3113951,400,000,000276,050,000

55
عبدالعلی 

فیضی حسن 

آبادی

اصفهان202513مشاغل07322586266241401/03/3113951,200,000,000225,900,000

56
سعیدقاسم 

زاده
اصفهان202513مشاغل12624973296261401/03/311395120,000,00018,102,000

57
حسین 

شفیعی
اصفهان202513مشاغل56493507286381401/03/311395600,000,00095,480,000

58
کرمعلی 

سلیمانی
اصفهان202513مشاغل54194476917361401/03/31139514,402,160,0003,536,341,620

اصفهان202513مشاغل12895758516281401/03/311395968,869,991169,549,090آزاده سلیمانی59

60
 داریوش 

ایوبی
اصفهان202513مشاغل03217169147331401/03/3113951,600,000,000326,200,000

61
منصور 

فروزمند
اصفهان202513مشاغل12827814137501401/03/311395428,500,00064,210,720

62
محمدذبیح 

زاده سوته
اصفهان202513مشاغل20937928267421401/03/311395280,000,00042,238,000

اصفهان202513مشاغل45395943217391401/03/3113958,400,000,0002,031,300,000سهیال نوروزی63

64
سرهنگ 

علی قربانی
نیروی زمینی 

ارتش
اصفهان202513مشاغل6521401/03/311395840,000,000143,672,000

65
مهندسی 

نواندیشان
اصفهان202513مشاغل6481401/03/311395750,000,000125,600,000

66
جاسم 

محمدیان
اصفهان202513مشاغل24915633556301401/03/3113951,200,000,000225,900,000

67
احسان 

شهرابی 

فراهانی

اصفهان202513مشاغل00749581516361401/03/311395750,000,000125,600,000

68caoidal caoidal6541401/03/311395400,000,00060,340,000اصفهان202513مشاغل

اصفهان202513مشاغل17525249426611401/03/311395500,000,00075,425,000احمدبشیریان69

اصفهان202513مشاغل30903577717451401/03/3113952,275,000,000495,456,250علی بشاورد70

اصفهان202513مشاغل6691401/03/31139515,000,000,0003,686,250,000مشتری خارجی مقیم در کشور چین71

اصفهان202513مشاغل14674402807481401/03/311395560,000,00087,448,000حسن قادری72

73
احمدرضا 

مظاهری
اصفهان202513مشاغل56593785796501401/03/3113952,400,000,000526,800,000

74
اسماعیل 

ذبیدی
اصفهان202513مشاغل18100981142101401/03/3113953,100,000,000702,325,000

اصفهان202513مشاغل20022960064701401/03/3113956,000,000,0001,429,500,000احسان افشار75

اصفهان202513مشاغل45200231497641401/03/311395480,000,00072,408,000رحیم ملکی76

اصفهان202513مشاغل17515845014421401/03/3113954,400,000,0001,028,300,000کریم کردونی77

78
محمدعبدی 

دولتشاهی
اصفهان202513مشاغل61300468717031401/03/3113952,400,000,000526,800,000

79
حسنعلی 

آریان نژاد
اصفهان202513مشاغل19703999374621401/03/3113951,320,000,000255,990,000

 آگهی ابالغ ماده 208 قانون مالیات های مستقیم 
در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مؤدیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 

239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید. 

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

ابتالی 13 اصفهانی به وبا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتالی ۱۳ اصفهانی به بیماری وبا خبر داد و گفت: بیشتر 
افراد مبتال از سفر بازگشته بودند.پژمان عقدک در مورد عالئم بیماری وبا توضیح داد: از عالئم شایع 
بیماری وبا اسهال است، درصد زیادی از افراد ممکن است بدون عالئم درگیر بیماری وبا شوند و یا 
عالئم خفیف داشته باشند، برخی افراد هم ممکن با عالئم شدیدتری مبتال شوند و نیاز به بستری 
پیدا کنند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: بیماران معموال اسهال همراه با استفراغ 
بدون تهوع دارند و حجم زیادی آب از طریق اسهال از دســت می دهند، بنابراین بدن شان خشک 
و بی حال می شود، همچنین بی قرار می شوند، خشــکی دهان پیدا می کنند و پوست شان چروک 
می شود.وی هشدار داد: اگر بیماران آب زیادی از دست بدهند، ممکن است سطح هوشیاری شان 
کاهش پیدا کند و حتی به حالت تشــنج یا کما هم برســند. عقدک با تاکید بر اهمیت مصرف آب 
آشامیدنی سالم، گفت: افراد باید یاد بگیرند همیشه و در هر کجا که هستند از آب آشامیدنی سالم 
استفاده کنند و اگر از آب لوله کشی مطمئن هستند مصرف کنند، در غیر این صورت از آب بسته بندی 
شده برای خوردن و شست وشو استفاده کنند.وی اعالم کرد: بر اساس آزمایش هایی که انجام شده، 
از ۱۹ شهریورماه تا این لحظه ۱۳ مورد مثبت مبتال به وبا در اصفهان داشتیم که تست شان مثبت بود. 

این افراد همگی درمان شدند و در حال حاضر مشکلی ندارند.
 

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

فرم مدارس اجباری نیست
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه فرم مدارس 
اجباری نیست، گفت: مدیران به دلیل محاســن زیاد فرم مدارس به اولیا تاکید می کنند فرم جدید 
تهیه کنند، اما اگر دانش آموزی در اول مهرماه فرم جدید نداشته باشد مدیر مدرسه نمی تواند از ورود 
او به مدرسه ممانعت کند.شهرام صانعی با بیان اینکه شورای مدرسه تصویب می کند دانش آموزان 
نیازمند فرم جدید هستند یا خیر، گفت: اگر  مدرسه ای نیاز به فرم جدید داشته باشد، مدل جدید با 
سایز و رنگ مورد نظر در شورای مدرسه به رای گذاشته و تصویب می شود. رییس اداره انجمن اولیا و 
مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه قیمت فرم مدارس نیز مصوبه شورای اولیا و 
مربیان مدارس است، تصریح کرد: همچنین اگر پارچه یا دوخت کیفیت الزم را نداشته باشد، به انتخاب 
شورای اولیا و مربیان بر می گردد. بنابراین باید والدین در انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدارس دقت 
داشته باشند و افرادی را انتخاب کنند که بتوانند از حقوق اولیا و دانش آموزان دفاع کنند تا در مواردی 
ازجمله فرم مدارس، تولیدی هایی را انتخاب کند که ازنظر کیفیت و قیمت برای همه خانواده ها مناسب 
باشد.وی اضافه کرد: اگر کسی از قیمت ها یا نوع فرم شکایتی دارد نمی تواند از آموزش و پرورش و یا 
مدرسه شکایت کنند، بلکه باید از انجمن مدرسه شاکی باشد و اگر بخواهد شکایت حقوقی انجام دهد 
می تواند از طریق شماره ۱۲۴ اداره کل صنعت و معدن، تجارت، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف پیگیری کند.

 
معاون تحقیقات هواشناسی اصفهان:

بارش های پاییزی امسال پایین تر از حد نرمال است
معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با تاکید بر طوالنی شدن دوره 
خشکسالی در استان اصفهان، گفت: پیش بینی می شود بارش ها در پاییز سال جاری کمتر از میزان 
نرمال باشد.نوید حاجی بابایی در گفت وگو با ایمنا، با اشاره به وضعیت بارشی استان اصفهان، اظهار 
کرد: بارش های پاییزی سال جاری با تاخیر آغاز خواهد شد و عمده بارش های موثر که طی سال های 
گذشته از نیمه آبان ماه شروع می شــد در سال جاری از آذرماه آغاز خواهد شــد.وی با بیان اینکه 
پیش بینی می شود بارش ها در پاییز ســال جاری کمتر از میزان نرمال باشد، افزود: انتظار می رود 

بارش های استان اصفهان از آذرماه به سمت نرمال بودن خود حرکت کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد:

استقرار ۸۰ هزار معلم در مدارس استان

نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان روز گذشته 
با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. 

»محمدرضا ابراهیمی« در این نشســت خبری به مناسبت آغاز سال 
تحصیلی، گفت: پس از گذشت بیش از دو سال، سال تحصیلی را به 
صورت حضوری آغاز می کنیم؛ طی مدت مذکور، بسیاری از مشکالت 
مانند کمبود فضای آموزشــی یــا تعداد باالی دانش آمــوزان چندان 
مشهود نبود، اما بازگشایی مدارس در فروردین ماه این مشکالت را به 
طور بارز نشان داد که سبب شد در حوزه های مختلف نیروی انسانی، 

فضا و تجهیزات، برای مهرماه برنامه ریزی بهتری انجام شود.
وی اضافــه کــرد: تــالش کردیــم از طریــق بخش هــای مختلف 
نظیــر دانشــجو معلمــان، نیــروی انســانی مــدارس را تامیــن 
 کنیــم؛ ثبــت نــام دانش آموزانــی کــه ثبت نــام نشــده، در حال

 انجام است.
ابراهیمی از همراهی و همدلی خوب خیران در این حوزه هم ســخن 
گفت: »در حوزه فضا و تجهیزات، خیران همکاری خوبی داشــتند، در 

این زمینه ۱۱۰۰ کیت آموزشی با اولویت مدارس محروم توزیع شد.«
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه در تابستان 
قبل، بیش از یک سوم دانش آموزان در پایگاه های اوقات فراغت در 

همه رشته ها شرکت کردند و در خصوص تامین تجهیزات هنرستانی 
هم اتفاقات خوبی با کمک دولت و خیران رخ داد، گفت: برای بار سوم 
در شش سال قبل، سرانه مدارس واریز شد، در حالی که چندسال این 
واریزی وجود نداشت. به مدارس شبانه اهمیت الزم داده شد و برنامه 

الزم برای تغذیه رایگان دانش آموزان در دستور کار است.
وی افزود: در کشــور ۱۴۳ هزار معلم در مســابقات کشوری شرکت 
کردند و اصفهان یک هفته میزبان دو دوره مســابقات دانش آموزی 

دختران و پسران بود.
ابراهیمــی از انعقــاد تفاهم نامه ۱۲۰ کالس درس بــرای کلنگ زنی و 
قرارداد ۳۲ هنرســتان در جوار صنعت با مجمع خیــران در نیمه ماه 
رمضان هم خبر داد و گفت که نیمی از کار آنهــا از ماه رمضان با کمک 
دولت و خیران شــروع شــده و هدف این طرح هوشمندســازی در 
هنرســتان ها و رشــته های موردنیاز صنعت اســت که با کارخانجات 
تفاهم نامه ای برای رشــته های موردنیاز صنعت منعقد شــده است و 
بخشی از تجهیزات را صنعت در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همچنین خبــر داد که حدود ۸۰ 
هزار معلم از ابتدای مهر در مــدارس دولتی و غیردولتی برای آموزش 

مستقر می شوند. 

با مسئولان جامعه

سما سیمیران جهانباز دختر ۲۲ ساله اصفهانی، تابستان امسال همراه خانواده اش به  ایسنا
منزل یکی از اقوام شان در شــیراز رفته بود. او شب بیست  و پنجم تیرماه برای فروش 
یک قطعه طالی کوچک به طالفروشــی رفت و تلفنی به مادرش خبر داد ۱۵ تــا ۲۰ دقیقه دیگر به خانه 

می رسد، اما بعد از این تماس گوشی اش خاموش شد و از آن روز تا حاال هیچ خبری از او نشده است!
سردار قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا درباره پرونده فقدان خانم جوان ۲۲ ساله اصفهانی که در سفر 
خانوادگی به شیراز مفقود شده، این طور گفته که »این پرونده در شیراز در حال پیگیری است. بحث در این 
پرونده موضوع فقدان است و غیر از این موضوع چیز جدیدی به دست نیاورده ایم. تیم ویژه ما در پلیس 
آگاهی فارس در حال رسیدگی به این پرونده است و ان شاءا...زودتر به نتیجه می رسیم و در خصوص آن 

هم اطالع رسانی خواهیم کرد.«
افشین محمدی دره شوری، معاون دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای جنائی و جرائم امنیتی 
شیراز نیز با اشاره به اینکه پرونده قضایی تحت نظر بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای ویژه رسیدگی به امور جنایی 
و جرائم امنیتی شیراز در حال تحقیقات است، گفته که تاکنون ۳ نفر در این خصوص بازداشت شده اند که 
۲ نفر به دلیل ارائه دالیل مثبت بی گناه و با رفع ظن آزاد شده  و یک نفر کماکان در بازداشت به سر می برد. 
وی این را هم اضافه کرده که اقدامات پلیســی و اطالعاتی با نظارت مقام قضایــی همچنان ادامه دارد و 
همه دستورات الزم قضایی به ضابطین در جهت باز شــدن گره این پرونده صادر شده است. ضمن اینکه 
پرونده کند.«حاال پرونده این دختر جوان در پلیس آگاهی شیراز همچنان باز است و اگرچه تاکنون چند اطالعیه های صادر شده توسط خانواده سما جهانباز می تواند کمک شایانی به مرجع انتظامی برای پیگیری 

سرنخ به دست آمده، اما هنوز هیچ ردی از سما پیدا نشده است.چند روز قبل سعید جهانباز، پدر سما که 
پیش ازاین بارها از طریق فضای مجازی و رســانه های رسمی برای پیدا شدن دخترش درخواست کمک 
کرده بود، با انتشار ویدئویی دیگر، گفت: »خیلی ها به من می گویند حرف نزن، پست و استوری نگذار، هیچ 
کاری نکن، برای تو بد است، اما مگر بدتر از این هم هست که تکه جانت، فرزندت، دخترت دو ماه گم شده 

باشد!؟ من باید به چه کسی بگویم؟ از چه کسی کمک بخواهم؟ من را راهنمایی کنید«.
وی با بعض و خشم می گوید: »دختر ۲۲ ساله من گم شده و باید بدانم خودش یا جسدش کجاست؟ من 
فقط بچه ام را می خواهم و هیچ چیز دیگری نمی خواهم. خودتان را جای من بگذارید و فرض کنید فرزند 

خودتان گم شده است!«
سالومه جهانباز خواهر سما هم می گوید: »ما مهمان منزل عمه ام در شیراز بودیم و خیابان معالی آباد هم 
خیابان سر راستی اســت که فاصله زیادی با منزل عمه ام ندارد. سما دانشجوی مشاوره بود و در اصفهان 
تحصیل می کرد. یک دختر ۲۲ ســاله که نه مشــکل خاصی داشت، نه دشــمنی و اختالفی و نه عشق و 

عاشقی، هیچ کدام...«
خانواده جهانباز در این مدت پیگیری های زیادی برای پیدا شدن ســما انجام داده اند که اگرچه هنوز به 
نتیجه نرسیده، اما همچنان ناامید نشده اند. سالومه با بیان اینکه پلیس در این مدت بیکار ننشسته بوده 
و قدم به قدم پیش رفته، می گوید: تمام آگاهی شیراز باوجود پرونده های زیادی که دارند به نوعی درگیر 

این پرونده شده اند و دارند تالش خودشان را می کنند، اما در مورد سرنخ ها اجازه ندارم چیزی بگویم.

دو ماه و دو روز بی خبری از دختر گمشده اصفهانی؛

در جست و  جوی سما

مفاد آراء
6/212 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 1196 مورخ 1401/4/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
عبداله مرادی سياه افشاری به شناســنامه شماره 4 کدملی 1111732418 صادره 
فرزند حســن در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 56/70 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 3610 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان می باشد که به موجب سند شــماره 3737 مورخ 33/8/8 دفتر 9 اصفهان 
تمامت ششدانگ خانه شماره 3610 ) پس از جدا شدن گاراژ و زير زمين 3610/4 
از آن( به انضمام ششدانگ راهرو شــماره 3610/3 به نصرت  عمو آقا بابائی دختر 
عباس )1/5 دانگ( و عباس جارچی دســتجردی فرزند علــی) 4/5 دانگ( انتقال 
قطعی گرديده است و به موجب سند شــماره 21366 مورخ 1356/6/22 دفتر 22 
از طرف عباس جارچی دســتجردی تمامت حقوق متصوره مالکانه مصالح نسبت 
به 4/5 دانگ به نصرت عمو آقابابائی دختر عباس صلح مشــروط با خيار فســخ 
گرديده است و مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای اکبر شريفيان به 
متقاضی واگذار شده است و با توجه به گزارش کارشناسی، متقاضی مالک رسمی 
 را خانم نصرت عمو آقا بابائی معرفی نموده اســت و به موجب گواهی ثبت احوال

 شماره 538622 ف / 24  خانم نصرت عمو آقا بابائی فوت نموده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30

م الف: 1376101  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/213 آگهــی هيات موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره1280- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــي خانم فاطمه 
اسمعيلي فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 4 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 348.48 مترمربع مجزی شده از پالک706 فرعي از 2 اصلي 

واقع در بخش2 محرز گرديده است.
2- رای شماره1509- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم سلطاني 
فرزند تقي بشماره شناســنامه 216 صادره ازگلپايگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 200.93 مترمربع مجزی شده از پالک1 فرعي از 2724 اصلي واقع در 

بخش1محرز گرديده است.
3- رای شماره1510- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قلمي 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 16274 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 195.74 مترمربع مجزی شده از پالک 1725 فرعي از 1 اصلي واقع 

در بخش1محرز گرديده است.
4- راي شــماره1490- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي مجتبي 
جوانمردي فرزند احمدرضا بشــماره شناســنامه 3205 صــادره ازگلپايگان در 
ششــدانگ زمين محصور مشــتمل بر اعيان بــه مســاحت 933.39 مترمربع 
مجزی شــده از  پــالک 343 فرعــي از6 اصلي واقــع در بخــش2 خريداري 
 مــع الواســطه از ورثــه مالک رســمي مرحــوم محمــد رســتگاری محرز

 گرديده است.

5- رای شــماره1489- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر 
فروغي فرزند غالمعلي بشماره شناســنامه 4491 صادره از مرکزي در ششدانگ 
خانه به مساحت 317.78 مترمربع مجزی شــده از  پالک201 فرعي از1 اصلي 
واقع در بخش2 خريداري مع الواسطه از مالک رســمي آقاي حسين ابوالقاسمی 

محرز گرديده است.
6- رای شماره 1487- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  بشير غالمي 
فرزند حسين بشــماره شناســنامه 159 صادره از گلپايگان در ششدانگ زمين 
محصور مشــتمل بر انبار به مســاحت 208.79 مترمربع مجزی شده از  پالک1 

فرعي از522 اصلي واقع در بخش1 محرز گرديده است.    
7- شــماره1578- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي مهداد الهياري 
بيک فرزند محمدجواد بشــماره شناســنامه 1210024731 صادره از گلپايگان 
در  سه دانگ مشــاع از  ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 234.71 مترمربع 
 مجزی شــده از  مجزی شــده از پالک  2552 اصلي واقــع در  بخش 1 محرز 

گرديده است.
8- رای شــماره1513- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي خانم زهرا بهفر 
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 581 صادره ازگلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 251.16 مترمربع مجزی شده از پالک 2 فرعي از 1681 اصلي واقع 

در بخش1محرز گرديده است.
9- رای شــماره1486- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد عليرضا 
ميرمهدي فرزند سيداحمد بشماره شناسنامه 635 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 330.92 مترمربع مجزی شــده از پالک 972 فرعي از 5 

اصلي واقع در بخش4 محرز گرديده است.
10- رای شماره1508-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي 
هاشمي فرزند عزت اهلل بشماره شناســنامه 1612 صادره از فريدن در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 142.26 مترمربع مجزی شده از پالک 4233 اصلي واقع در 
بخش1خريداري از مالک رسمي آقاي محمد جوانبخت  احدی از ورثه غالمرضا 

محرز گرديده است.
11- رای شــماره 1403- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اشــرف 
شريفي فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 16792 صادره از گلپايگان در ششدانگ 

ساختمان  به مساحت 148.26 مترمربع مجزی شده از پالک 3175 اصلي واقع 
دربخش1   خريداري از مالک رسمي آقاي اسماعيل احمدي محرز گرديده است.

12- رای شــماره1099- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي محمد 
زماني فرزند حاج علي بشــماره شناســنامه 20 صادره از خوانســار درششدانگ 
ساختمان به مساحت 165.37 مترمربع مجزی شده از پالک 4413  اصلي واقع 

در بخش1محرز گرديده است.
13- رای شــماره1633- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقای 
وحيــد برومندراد فرزند حســين بشــماره شناســنامه 38 صــادره از گلپايگان 
در يک دانگ و پنج هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 
 242.84 مترمربع مجزی شــده از پــالک 647 اصلي واقــع دربخش1 محرز

 گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/30

م الف: 1375883 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
تحدید حدود اختصاصی

6/214  شماره نامه: 140185602033002090 -1401/06/13 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی قســمتی از  پالک شــماره 6 فرعی از 140- اصلی واقع در کشه 
جز بخش 11 حوزه  ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی و بموجب رای شــماره 
139560302033000489 مورخه 1394/07/28 هیــات قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت نطنز در سهم خانم طاهره فقهی فرزند 
مصطفی و غیره استقرار یافته اســت و به نامبردگان در جریان ثبت می باشد و  عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/08/25  ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/06/30  
 م الــف: 1378417 رحمت اله شــاهدي سرپرســت واحــد ثبتي حــوزه ثبت

 ملک نطنز

معاون ابتدایی آموزش و پرورش اصفهان:

 شناسایی دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در اولویت است

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان گفت: یکی از اولویت های این معاونت شناسایی 
و جذب دانش آموزان نیازمند تعلیم اســت که به صورت 

ویژه در دستور کار قرار دارد.
وجیهه فاضل در گفت و گو با ایرنا افزود: بنا به تاکید وزیر 
آموزش و پرورش و به منظور گسترش عدالت آموزشی 
و پوشش حداکثری تمام تالش دستگاه تعلیم و تربیت 
استان در آستانه ســال جدید ایجاد شرایط کسب علم 
برای تمامــی دانش آمــوزان در نقاط مختلف اســتان 

اصفهان است.
وی اظهار داشت: برای شناسایی کودکان بازمانده و تارک 
تحصیل از دســتگاه های مرتبط با این موضوع از جمله 
کمیته امداد، بهزیســتی و هیات امنای محالت کمک 

گرفته شده است.
معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان افــزود: اقدام برای شناســایی این کودکان در 
قالب طرح خانه به خانه با همکاری بســیج و همچنین 
به صورت جهادی در ادارات نواحــی و مناطق آموزش و 

پرورش استان دنبال می شود.
وی همچنین به نقش دفاتر تســهیل گری در شناسایی 
وجذب کودکان نیازمند تعلیم و یــا بازمانده از تحصیل 
اشاره کرد و گفت: دســتگاه تعلیم و تربیت رسالت خود 
را بهره مندی همه دانش آموزان از تحصیل می داند و در 
این زمینه همکاری ســایر نهادها و سازمان ها ضروری 

و مهم است.
فاضل یادآور شد: بررسی ها نشان داده است که یکی از 
مهم ترین علت های  ترک تحصیل دانش آموزان، ضعف 
یا نبود انگیزه تحصیلی، مشکالت مالی، بدسرپرستی، 
باال رفتن ســن تحصیلی و مواردی از این قبیل است که 
برای رفع این مشکالت در طول سال تحصیلی از ظرفیت 
مشاوران تحصیلی و روان شناسان در مدارس استفاده 

خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان پیش بینی کــرد که در ســال تحصیلی جدید 
۵۱۰ هزار دانش آموز در دوره ابتدایی در اســتان اصفهان 

مشغول به تحصیل شوند.



مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال در خصوص رفع تعلیق از لیگ قهرمانان اظهار کرد: حدود ۴۰ روز پیش تمام مدارک را برای AFC ارسال کردیم. هفته 
گذشته هم پیگیری کردیم به ما قول تسریع در بررسی مدارک را دادند.زارعی بیان کرد: ما باید ثابت کنیم استانداردهای الزم را داریم. حسن نیت از سمت ما باید 
اثبات شود. ارتباط خوبی هم شکل گرفته است و  تا یک ماه آینده حتما به ما جواب می دهند.مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال در گفت وگو با برنامه 
»صبح و ورزش« رادیو ورزش در مورد گرفتن مجوز حرفه ای باشگاه ها تصریح کرد: ما چندین سال است صحبت از حرفه ای شدن می زنیم اما نقصان داریم. به 
فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادیم که مجوز ملی و استانداردهایی را تعریف و مشکالت را با برنامه ریزی رفع کنیم.وی در زمینه معیارهای باشگاه حرفه ای گفت: 
بر اساس معیارهای ورزشی، باشگاه ها باید آکادمی داشته و برنامه های توسعه مشخص باشــد. معیار پرسنلی می گوید باید پرسنل صاحب صالحیت باشد و 

مدیرعامل و اعضا مشخص شود.

AFCتاماهآیندهدربارهرفعتعلیقباشگاههایایرانیپاسخمیدهد

چهارشنبه30شهریور24/1401صفر21/1444سپتامبر2022/شماره3631

پدری:ازبازگشتبهتیمملیخوشحالم
ستاره جوان تیم ملی فوتبال اسپانیا از بازگشت به این تیم بسیار خوشحال است. او تاکید کرد که 
هم تیمی هایش فعال به جام جهانی فکر نمی کنند و تمرکزشان تنها روی لیگ ملت های اروپاست.

به گزارش ایسنا، فهرست تیم ملی  فوتبال اسپانیا برای دو دیدار حساس برابر سوئیس و پرتغال 
در لیگ ملت های اروپا اعالم شــد و در بین این بازیکنان، نام پدری، ســتاره بااستعداد و جوان 
بارسلونا هم به چشــم می خورد.پدری گفت: بسیار خوشــحالم که دوباره به تیم ملی بازگشتم و 
در فهرست لوئیس انریکه قرار گرفتم. با جدیت به دنبال بازگشت به تیم ملی بودم. او ادامه داد: 
تمرکز اصلی ما روی لیگ ملت های اروپاســت و می خواهیم راهی مراحل پایانی شویم. فعال به 

جام جهانی که زمان زیادی تا آغاز آن باقی نمانده فکر نمی کنیم. 
 

برنامهخاصپپوسیتی؛مراقبتچهارچشمیاز»هالند«
به گزارش »ورزش ســه«، هالند تابستان امسال از بروســیا دورتموند جدا و راهی منچسترسیتی شد 
تا تجربه بازی در لیگ برتر و یک باشــگاه بزرگ را به دســت آورد. این بازیکن خیلی زود نشان داد که 
توانایی هایش در ســطح اول فوتبال دنیا و لیگ برتر نیز به همان اندازه ارزشمند است و حاال به یکی از 
مهره های کلیدی این تیم تبدیل شده که گل های ارزشمندی را برای آنها به ثمر رسانده است. این ستاره 
نروژی برای حضور در اردوی تیم ملی کشــورش در وقفه دیدارهای ملی، منچستر را ترک کرده اما حاال 
مشخص شده که ماریو پافوندی، روانشناس ورزشی، نیز با او همراه شده است. این موضوع روز دوشنبه 
از سوی کادر فنی نروژ مورد تایید قرار گرفت تا مشــخص شود که پافوندی در آستانه دیدار این تیم برابر 
اسلوونی و صربستان در لیگ ملت های اروپا با این تیم همراه است. روزنامه انگلیسی دیلی میل مدعی 
شده است که وظیفه او این اســت که کارهای روزمره ای که هالند در زمان حضورش در اردوی سیتی و 

ورزشگاه اتحاد انجام می دهد را در اردوی تیم ملی کشورش نیز انجام دهد.
 

خطربیخگوش»آلگری«؛حضور»کونته«درتورین
 یوونتوس روزهای بسیار دشواری را سپری می کند و فشارها بر مکس آلگری هر روز بیشتر از روز قبل 
می شود. شکســت برابر مونزا باعث شد که آتش خشــم هواداران این تیم بیش از پیش شعله ور شود 
و اعتراض ها نســبت به عملکرد این مربی در زمین به شــکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. بعضی از 
رسانه های ایتالیایی خبر داده بودند که او حتی مجبور شد پس از این بازی با حمایت و اسکورت پلیس از 
ورزشگاه خارج شود . آنها در هر دو بازی لیگ قهرمانان برابر پاری سن ژرمن و بنفیکا نیز شکست خوردند 
و تا به حال از 9 بازی که از ابتــدای فصل انجام داده اند تنها دو بار پیروز از زمین خارج شــدند که آماری 
فاجعه بار برای این تیم به حساب می آید. حاال یکی از رسانه های نزدیک به این باشگاه اعالم کرده است 
که روز گذشته کونته در خیابان های تورین رویت شــده و همین موضوع باعث خوشحالی بیش از حد 
بسیاری از هواداران یوونتوس شده است. هرچند فشارها روی آلگری در حال افزایش است؛ اما بعید به 
نظر می رسد که حضور کونته در تورین به این موضوع مربوط باشد. او تا ژوئن 2۰23 با تاتنهام قرارداد دارد.

 

فلیک:جامجهانینبایددرقطربرگزارمیشد
هانسی فلیک، سرمربی تیم ملی آلمان، به شدت از اهدای میزبانی جام جهانی 2۰22 به قطر انتقاد کرد.

در فاصله دو ماه تا آغاز رقابت های جام جهانی 2۰22 قطر، انتقادها از اهدای میزبانی به این کشور همچنان 
ادامه دارد. مسائل حقوق بشــری و مرگ کارگران مهاجر در جریان ساخت ورزشگاه های مختص جام 
جهانی در این کشور باعث شده است که این مسابقات یکی از پر حاشیه ترین و جنجالی ترین مسابقات 
 در ادوار جام های جهانی باشد. فلیک به صورت جدی به میزبانی قطر معترض است. او در این باره گفت:

» این جام جهانی برای هواداران نیست. من نزدیکان بسیاری دارم که دوست داشتند به قطر پرواز کنند 
اما به دالیل متفاوتی از این کار پشیمان شدند.«

طغیان علیه »دبیر« به بهانه شکست شیرجویبار؛

همه ناراضی، علیرضا راضی؟!

شکســت »حســن یزدانــی« در فینال  پریاپارسادوست
مسابقات جهانی مقابل حریف همیشگی 
اش، کافی بود تا سیل انتقادات اهالی کشتی علیه سیاست های علیرضا 
دبیر روانه شــود. منتقدان و معترضان می گویند دبیــر در امور فنی تیم 
دخالت می کند و البته »پژمان درستکار« تنها به واسطه رفاقت با رییس 
فدراسیون، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان شده است. یکی از 
کسانی که چنین اعتقادی دارد، »پرویز هادی«، دارنده مدال برنز کشتی 
جهان است که در مصاحبه با »تسنیم« گفته:» در بحث سرمربی تیم ملی، 
معلوم نیست مالک فدراسیون چه بوده، در حالی که در کشور ما کشتی 
ورزش اول اســت و همه از آن انتظار دارند. در این چند وقت همه پیگیر 
نتایج بودند و از ما هم سوال می کنند چون مردم عاشق کشتی هستند. 
انتخاب ســرمربی از روی رفاقت، کار درســتی نیســت. کشتی رفاقت 
برنمی دارد، مردم ما انتظار دارند. پیشینه کشتی ما باارزش است.«هادی 
درباره باخت حســن یزدانی در فینال هم تلویحا نوک پیکان انتقاد را به 
سمت درســتکار گرفته و با تعریف و تمجید از »رسول خادم« در بحث 
آنالیز، گفته است: » برای همه مربیان ارزش و احترام قائلم چون می دانم 
کل عمرشان را بدون چشمداشت برای کشتی می گذارند و اکثرا هم دیده 
نمی شوند. آنها سازندگی می کنند، اما آن زمان در بحث آنالیز رسول خادم 
شــماره یک بود و در دنیا روی دستش وجود نداشــت. آن سال که در 

مسابقات جهانی کشتی گرفتم حریفان همه قدر بودند؛ اما باید قبول کنیم 
کشتی دنیا کمی افت کرده، نفرات پا به سن گذاشته اند و شادابی گذشته 
را ندارند. انتظار می رفت در غیاب روسیه که مدعی اصلی قهرمانی جهان 
در تمام اوزان است، به راحتی اول شویم.«هادی همچنین معتقد است 
فدراسیون کشتی در این سال ها »کم کاری کرده« و »بدون برنامه پیش 
رفته است.«اما مصاحبه انتقادآمیز بعدی را کسی انجام داد که کمتر کسی 
انتظارش را داشت : »علی اعظم یزدانی«؛ پدر حسن یزدانی که شاید برای 
اولین بار است چنین مصاحبه تند و تیزی علیه فدراسیون انجام می دهد. 
البته علیرضا دبیر هم بعد از باخت یزدانی مقابل دیوید تیلور؛ نسبت به 
سبک مبارزه کشتی گیر تیم ملی کشورمان انتقاداتی مطرح کرد و حاال گویا 
نوبت پدر حسن رسیده که پاســخ دبیر را بدهد. »جماران« به نقل از پدر 
حسین یزدانی نوشت: »پسرم دنبال رکورد نیست فقط برای شادی مردم 
کشتی می گیرد. پسرم دنبال سرمربی و رییس فدراسیون نیست؛ پسرم 
دنبال شورای شهر نیست؛ پسرم دنبال نماینده مجلس نیست. پسرم می 
خواهد بعد از اتمام دوران ورزشی در مجموعه ورزشی خودش بچه ها را 
آموزش بدهد و مثل خودش کشتی گیر بار بیارود. سوال من اینجاست 
آقای دبیر نیم ساعت مانده به کشتی فینال چرا به پسرم گفت تو کشتی 
گیر ۱۱۰ کیلو تمرین کن و ضربان قلبش را باال ببرد؟! باید پاسخ بدهد. چرا 
می گوید کشتی فقط زیرکتف نیست؟ حسن یزدانی زیرکتف می زند و 

کشتی بلد است. حســن را این ها نساختند حســن را مربیان سازنده 
ساختند.«وی در پاسخ به این سوال که آیا دبیر در مسائل فنی دخالت می 
کند یا نه گفت: این را می توانید از دبیر بپرسید. مگر نمی بینید که در فضای 
مجازی و فیلم ها که او دخالت می کنــد یانه؟! من نمی دانم. من اینجا 
جواب می خواهم.یزدانی درباره اینکه ممکن است پسرش از این صحبت 
های او ناراحت شود، گفت: حسن آقا ناراحت بشود. من پدر او هستم؛ او 
هنوز بچه است و متوجه نمی شود. حسن آقا دوست ندارد من مصاحبه 
کنم اما کاسه صبرم سرآمده است. خیلی حرف ها را هم باید بعدا بگویم.
علی اعظم یزدانی هم معتقد است در بحث آنالیز حریفان کم کاری و بی 
دقتی صورت گرفته است. البته »حسن یزدانی« درمورد ناراحتی پدرش 
و اینکه او اعالم کرده قبل از فینال اتفاقاتی رخ داده که ســبب شکست 
پسرش شده است، گفت: »پدر عزیز من معموال برای باخت من ناراحت 
می شود و این برای همه طبیعی است.برای خانواده کشتی گیر هم بیشتر 

اما امیدوارم در آینده ای نزدیک این باخت را با پیروزی جبران کنم.«
به نظر می رسد حسن یزدانی تصمیم به ورود به حواشی و پاسخگویی 
به انتقادات ندارد و البته که این شیرپسر جویباری هنوز هم برای جبران 
این شکست و شکستن رکوردهایی که در دست خودش است، وقت دارد 
به شرطی که دوباره داســتان مهمانی و گلریزان و جشن خوانندگی و ... 

برایش ترتیب ندهند! 

ادعای  روز

پیشبینی»گلمحمدی«درستازآبدرآمد
شیخ دیاباته، مهاجم تازه وارد پرسپولیس تنها ۱۰ روز پس از حضور در تمرینات گروهی دچار مصدومیت 
طوالنی مدت شد تا نتواند تیمش را در دو ماه آینده همراه کند.مهاجم اهل مالی پرسپولیس که سابقه 
حضورش در استقالل تهران حساسیت هایی درباره انتقال او به عنوان بازیکن آزاد ایجاد کرد با اصرار 
مدیران باشــگاه به یحیی گل محمدی معرفی شد.سرمربی سرخ پوشان پایتخت قبل از جذب این 
بازیکن تحقیقاتی را درباره شرایط فیزیکی او انجام داد که متوجه آمار نه چندان مناسب او در طول یک 
فصل مسابقه شد. گل محمدی وقتی از مصدومیت های طوالنی مدت و دنباله دار دیاباته مطلع شد 
قصدی برای جذب او نداشت؛ اما اصرارهای باشگاه و فضای مجازی به دلیل کمبود مهاجم باعث شد 
تا این مهاجم بلند قامت باالخره به پرسپولیس بپیوندد.با این حال دیاباته بدون یک دقیقه بازی برای 
پرسپولیس دچار آسیب دیدگی شد تا غیبت او برای دو ماه آینده قطعی شود و همین موضوع مهر 
تاییدی بر دلهره گل محمدی شود. حاال سرمربی پرسپولیس با خیال راحت می تواند به نبودن دیاباته 

فکر کند و فضای مجازی نیز قرار نیست نیمکت نشینی او را بر سر کادر فنی بکوبد!
 

تمجیددوباره»استراماچونی«از»قائدی«
سرمربی ایتالیایی الغرافه مهدی قائدی را فراموش نکرده و از او به عنوان یکی از استعدادهای بزرگ 
جوان یاد کرد که با او کار کرده است. به گزارش فوتبالی، استراماچونی یکی از بزرگ ترین و سرشناس 
ترین مربیان خارجی است که هدایت استقالل را برعهده گرفته است.این مربی ایتالیایی مدت کوتاهی 
در استقالل مربیگری کرد؛ اما عملکرد بسیار خوبی داشت و در بین هواداران از محبوبیت باالیی برخوردار 
بود. او در نهایت استقالل را به خاطر مشکالت مالی ترک کرد و اکنون در لیگ ستارگان قطر مربیگری 
می کند و هدایت الغرافه را برعهده دارد.استراماچونی در گفت وگویی که با روزنامه العرب داشت، درباره 
استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تیم های خود گفت: من یک مربی حرفه ای هستم و استفاده از 
بازیکنان جوان یکی از اهداف مربیگری من در هر تیمی است. همواره از بازیکنان جوان و بااستعداد در 
ترکیب تیم خود استفاده کرده ام. در ترکیب تیم خود از یک یا دو بازیکنان جوان استفاده کرده  و آنها را 
تبدیل به بازیکنان مهم و بزرگی کرده ام. استفاده و پیشرفت بازیکنان جوان همواره از اهداف من بوده 

است بازیکنانی مثل کوواچیچ در اینتر، برونو فرناندز در اودینزه و مهدی قائدی در استقالل.  
 

تمجید یونانی ها از کاپیتان تیم ملی؛

»کریم«گلزنقهاراست
کریم انصاری فرد، کاپیتان تیم ملی کشورمان بعد دوران کم فروغ با آ.اک یونان با انتقال به اومونیا قبرس 
 درخشــش خود را آغاز کرده اســت. انصاری فرد در پیروزی ۴ بر صفر هفته گذشــته تیم قبرسی نقش
»balla« موثری داشــت و اولین گل خود با پیراهن تیم جدیدش به ثمر رســاند.در همین رابطه سایت  

  یونان در گزارشــی به تمجید از ستاره ایرانی پرداخت و نوشــت: درباره اینکه کریم انصاری فرد یک گلزن 
 مشــتاق اســت، نمی توان بحث کرد، همانطور که او بهترین گلــزن تیم ملی خود )به ایــران( که به طور 
 مستمر در جام های جهانی حضور دارد نیز می باشد.همچنین اینکه او مانند سال گذشته فصل متوسطی

  را در کارنامه خود داشــت قابل بحث نیســت. او برای شــروع مجدد به اومونیا آمد و در سنی است که 
می تواند این کار را انجام دهد.

توضیحسردارمهریدربارهسربازی»بیرانوند«
رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا توضیحاتی را درباره سربازی علیرضا بیرانوند ارائه کرد.به گزارش 
ایسنا، سردار تقی مهری در حاشیه نشست خبری خود با حضور در جمع خبرنگاران درباره سربازی 
علیرضا بیرانوند و اینکه گفته می شــود این فرد باید به سربازی اعزام شــود، گفت: آقای بیرانوند از 

معافیت تحصیلی برخوردارند و چنین مواردی که مطرح می شود، صحیح نیست.

مستطیل سبز

بازیکن پیشین تیم ملی: 
برایآبروداریدرجام
جهانی»کیروش«را

آوردهاند
بازیکن پیشــین تیــم ملی و پرســپولیس 
اعتقاد دارد کارلوس کی روش را به این دلیل 
آورده اند که تیم ملی در جام جهانی 2۰22 قطر 
آبروداری کند.بهنام ابوالقاسمپور در گفت وگو 
با تسنیم، درباره بازگشت کارلوس کی روش 
به تیم ملی فوتبال اظهار داشت: از نظر اخالقی 
کار درســتی با دراگان اســکوچیچ نکردیم، 
ضمن اینکه می توانستیم از گزینه های داخلی 
مثل امیر قلعه نویی، جــواد نکونام و یحیی 
گل محمــدی ترکیب خوبی بــرای تیم ملی 
پیدا کنیم تا یک فرد ایرانی روی نیمکت تیم 
ملی در جام جهانی می نشســت. حاال این 
اتفاق نیفتاد و کی روش برگشــته است.وی 
در ادامه یادآور شــد: کی روش هشت سال 
در ایران حضور داشــت و از نظــر فرهنگی و 
اخالقی روی بازیکنان ایرانی شناخت دارد. 
اگرچه او بی احترامی هایی بــه ما کرد، ولی 
به نظر بــا مدیریتی کــه دارد، می تواند برای 
تیم ملی در جام جهانی آبروداری کند. اینکه 
توقع داشته باشیم تیم ملی در جام جهانی از 
گروهش صعود کند با اوضاعی که فوتبال مان 
دارد، انتظار زیادی اســت و به نوعی در حق 
دیگر تیم ها اجحاف می شــود. ما نمی دانیم 
پشــت پرده چه اتفاقاتی افتاده است و چه 
کســانی در آوردن کی روش دست داشتند، 
اما از نگاه مدیریتی به این نتیجه می رســیم 
که او را آورده اند تا تیم ملــی در جام جهانی 

آسیب نبیند.
بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس خاطر 
نشــان کرد: با روندی که تیم ملی طی کرده 
است، خیلی ســخت خواهد بود از گروهی 
صعود کند که تیم های انگلیس و آمریکا در 
آن حضــور دارند. ولز هم تیم بدی نیســت. 
لژیونرهای مــا خیلی خــوب کار کرده اند و 
می توانند آبروی ما را بخرند. آنها در تیم های 
اروپایی بازی می کنند و شــرایط بدنی شان 
بهتر است. اگر بازیکنان با هم هماهنگ شوند 

می توانند آبروداری کنند.

»حسن یزدانی« درمورد ناراحتی پدرش و اینکه او 
اعالم کرده قبل از فینال اتفاقاتی رخ داده که سبب 
شکست پسرش شده است، گفت: پدر عزیز من 
معموال برای باخت من ناراحت می شود و این برای 

همه طبیعی است

فوتبال جهان

وز عکس ر

ستارهسابقبارسلونا
آمادهبازیباایران

لوئیس سوارس، مهاجم سابق 
بارســلونا و اتلتیکو مادرید برای 

بازی با ایران وارد وین شد.

فیفا با ارســال نامه ای خواســتار ارائه توضیحات 
از فدراســیون فوتبال ایران در خصــوص پرداخت 
نشــدن مطالبات مارک ویلموتس شــده اســت.

به گزاش طرفــداری، روزبه وثــوق احمدی، وکیل 
ایران در پرونده مارک ویلموتــس درباره نامه فیفا 
به این فدراســیون مبنی بر علت پرداخت نشــدن 
دســتمزد این مربــی بلژیکی  گفت:تیــم حقوقی 
فدراســیون فوتبال مسئول رســیدگی به این نامه 
است. این نامه چیز جدیدی نیست. فیفا درباره علت 
پرداخت ســوال کرده و باید دید فدراسیون فوتبال 
چه پاسخی می دهد.وی با اشــاره به اینکه »هنوز 
مشخص نیست فیفا این مسئله را با چه رویه ای جلو 
می برد،«گفت:به علت تغییراتی که در قوانین شکل 
گرفته، با دو رویه مواجه هستیم و معلوم نیست فیفا 

به چه شکلی این پرونده را جلو می برد. این احتمال 
وجود دارد که حساب های مالی ایران در فیفا مسدود 
شــود یا پرونده یه کمیته انضباطی ارجاع شــود. 
پرونده تا زمان رسیدگی در دادگاه CAS در اختیار 
ما بود که از ۶ میلیون به 3 میلیون یورو کاهش یافت 
و از این جا به بعد تیم حقوقی فدراســیون فوتبال 
رای را جلو می برد.این وکیل دعاوی ورزشی درباره 
مهلت ایران بــرای پرداخت دســتمزد ویلموتس 
گفت:در حکم CAS مدت زمان اعالم نشــده چرا 
که این دادگاه به تمام پرونده ها رسیدگی می کند و 
از این به بعد طبق قوانین مربوط به فیفا جلو خواهد 
رفت. االن اتفاق جدیــدی رخ نداده و باید دید فیفا 
چه تصمیمی اتخاذ می کند. بایــد صبر کنیم.وثوق 
احمدی درباره احتمال ارجاع پرونده ایران به کمیته 

انضباطی فیفا گفت:این احتمال هست که پرونده به 
کمیته انضباطی برود. یکی از ضمانت های اجرایی 
این حکم، بلوکه کردن حســاب ایران است. درباره 
باشگاه ها هم اینطور است که پرونده نقل و انتقاالت 
را می بندند و اگر ادامه داشــته باشــد، حکم های 
سنگین تری مانند کاهش امتیاز یا سقوط به دسته 
پایین تر را وضع می کنند. درباره تیم های ملی یک 
پرونده مربوط به زیمباوه بود که چندین ســال قبل 
دستمزد مربی خود را پرداخت نکرد و بعد از گذشت 

چند سال، این تیم از مسابقات کنار گذاشته شد.

وکیل ایران در پرونده مارک ویلموتس:

شایدپروندهبهکمیتهانضباطیفیفابرود

عکس: خبر ورزشی
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شهردار اصفهان تاکید کرد:

حمل و نقل آسان  و مدیریت سفر با نرم افزار »اصرو«
نرم افزار اصرو برای صرفه جویی در وقت شــهروندان راه اندازی شده و مسافران می توانند از هر 
مکانی ســفر خود را مدیریت کنند.شهردار اصفهان گفت: اســتفاده و نصب نرم افزار حمل و نقل 
عمومی هوشمند اصفهان )اصرو( این امکان رابرای شهروندان فراهم کرده تا به تمامی تحرکات 
ناوگان اتوبوسی و همچنین مدیریت ایســتگاه ها در زمان پیک مسافر نظارت کامل وجود داشته 
باشد.علی قاسم زاده با بیان اینکه نرم افزار اصرو می تواند برای مسافران به عنوان یک نرم افزار 
پرکاربرد مورد اســتفاده قرار گیرد، افزود:مســافر می تواند از هر مکانــی، اطالعات نزدیک ترین 
ایســتگاه، خطوط منتهی به ایستگاه، زمان رســیدن اتوبوس و تعرفه خط را مالحظه و سفر خود 
مدیریت زمان کنند.مدیر طرح ناوگان هوشمند حمل و نقل عمومی شهر اصفهان هم گفت: تمامی 
دو هزار و ۷۰۰ ایستگاه اتوبوس در شهر اصفهان زیر پوشش نرم افزار اصرو قرار دارد.مهدی بهروزی 
افزود: در آینده ایی نزدیک نرم افزار اصرو برای اتوبوس بی آر تی و مترو نیز فعال می شود و این 

امکان نیز فراهم می شود تا با نرم افزار اصرو کارت اتوبوس شارژ شود.
 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در نشستی در اصفهان خبر داد:

ارائه خدمات رایگان بستری به بیمه شدگان باالی 6۵ سال
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت: هزینه بستری بیمه شــدگان باالی ۶۵ سال زیر 
پوشش بیمه تامین اجتماعی صفر شــد.به گزارش صدا و ســیما، معاون درمان سازمان تامین 
اجتماعی در نشستی در اصفهان گفت: هزینه بستری مشموالن بیمه ۶۵ سال به باالی این سازمان 
در همه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی سراســر کشور صفر شد.مهدی اسالمی با بیان اینکه 
این اقدام به منظور حمایت از افراد زیر پوشش در دســتور کار قرار گرفته است، افزود: از آنجایی 
که ممکن است، ارائه برخی خدمات درمانی سالمندان در بیمارستان های تامین اجتماعی قابل 
ارائه نباشــد، با اجرای این طرح می تــوان از خدمات و امکانات بیمارســتان های دولتی رایگان 

استفاده کرد.
وی به افزایش پوشش بیمه داروی بیماری های خاص، مزمن و صعب العالج و توسعه پوشش 
بیمه ای بیماران مبتال به اوتیسم اشاره کرد و گفت: بیماران زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی، 

از این پس امکان تهیه این دارو ها با حمایت بیمه را خواهند داشت.
 

ناوگان جدید اتوبوسرانی اصفهان امروز بهره برداری می شود
معاون هماهنگ کننده شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: حدود ۳۵۰ دســتگاه 
اتوبوس به احترام مردم اصفهان در مدار بهره برداری قرار می گیرد که معادل ۴۹۰ میلیارد تومان را 
برای شهرداری هزینه  داشته است.امیرحسن رضازاده اظهار کرد: آیین بهره برداری از ناوگان جدید 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه به احترام مردم اصفهان چهارشنبه سی ام شهریورماه 
)امروز(برگزار می شود.وی ادامه داد: در این آیین از ۵۳ دستگاه اتوبوس کوچک ۸.۵ متری، ۵۶ 
دستگاه اتوبوس جدید و ۲۴۰ دستگاه اتوبوس بازسازی و آماده سازی شده، بهره برداری می شود؛ 
اتوبوس های آماده سازی شده از حدود چهار سال گذشــته به دالیل مختلف زمین گیر شده بود 
و به همت شرکت واحد اتوبوســرانی به ویژه کارکنان معاونت فنی برای استفاده شهروندان مهیا 
شده است.معاون هماهنگ کننده شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: از 
اتوبوس های تازه نفس، ۱۲ دستگاه اتوبوس از شرکت اسکانیا و مابقی از شرکت ایران خودرودیزل 
است که اتوبوس های شرکت اسکانیا از ۷۳ دستگاهی اســت که با کمک دولت خریداری شده 

است.
وی ادامه داد: حدود ۳۵۰ دستگاه اتوبوس امروزدر مدار بهره برداری قرار می گیرد که معادل ۴۹۰ 

میلیارد تومان برای شهرداری اصفهان هزینه داشته است.

معاون شهردار از آمادگی خیابان های شهراصفهان برای میزبانی از دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد؛

شهر آماده ِمهر

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: تمام خیابان های 
شهراصفهان که پل ارتباطی بین خانه و مدرسه است، برای تردد سریع تر، 

ایمن تر و راحت تر دانش آموزان به محل کسب علم آماده شده است.
حسین حق شناس با اشاره به شعار ستاد مهر امسال مبنی بر »تمام شهر 
مدرسه است«،اظهار کرد: تمام خیابان های شهر که پل ارتباطی بین خانه 
و مدرسه است، برای تردد سریع تر، ایمن تر و راحت تر دانش آموزان به 
محل کسب علم آماده شده است.وی در خصوص اقدامات انجام شده 
در آستانه بازگشــایی مدارس، تصریح کرد: ایجاد و رنگ آمیزی ۳۳۹ 
گذرگاه عابرپیاده در ســطح مدارس و تقاطع های سطح شهر اصفهان، 
رنگ آمیزی ۲۷ هزار و ۳۵۰ متر از جداول حاشیه مدارس و تقاطع ها و 
خط کشی طولی بالغ بر ۴۱۸ هزار متر از معابر شهری اصفهان بخشی از 

اقدامات انجام برای سال تحصیلی جدید شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: نصب 
گل میخ، شست وشــو و نظافت، هرس و پاکسازی معابر ۲۰۵ مدرسه، 
تکمیل ۶۱ پروژه عمرانــی ترافیکی، ایمن ســازی و اجرای طرح های 
ترافیکی برای ۳۳۲ مدرسه، نصب و اجرای ۳۹۷۷ تابلو و عالئم ترافیکی 

از دیگر اقدامات این معاونت در آستانه بازگشایی مدارس است.
وی ادامه داد: اجرا و نصب ۲۰۳ سرعت کاه، اصالح روشنایی گذرگاه های 

عابرپیاده و ایستگاه های BRT، نصب ۲۰۶ سرپناه ایستگاه اتوبوس، 
تهیه ۷۷۱ گیره دوچرخه و نصب در ۱۹۰ مدرسه، کاهش سرفاصله زمانی 
قطار شــهری به ۱۱ دقیقه نیز از دیگر اقدامات معاونــت حمل ونقل و 

ترافیک شهرداری اصفهان محسوب می شود.
حق شــناس با اشــاره به فعالیت هــای نــاوگان اتوبوســرانی گفت: 
آماده سازی ۲۴۰ دستگاه اتوبوس متوقف تعمیراتی، خرید ۱۶۰ دستگاه 
اتوبوس جدید تــا پایان ســال، بهره بــرداری از اتوبوس های کوچک 
)میدل باس( و نصب و راه اندازی ۵۰ دســتگاه نمایشگر اطالع رسانی 
برای ایستگاه های شهری از اقدامات موثر دیگر انجام شده برای ورود 

به ماه علم آموزی است.

پوشش ویژه ترافیکی در اصفهان در سال تحصیلی جدید
همزمان رییس پلیس راهور استان اصفهان نیز از پوشش ویژه ترافیکی 
معابر و مسیر های پرتردد و اصلی کالن شهر اصفهان همزمان با آغاز سال 

تحصیلی جدید خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدی به آمــاده باش پلیس راهــور و اجرای 
طرح ترافیکی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید 
اشاره کرد وگفت: این طرح در راستای تســهیل در عبور و مرور و ارتقای 

ایمنی تردد دانش آموزان و دانشجویان اجرا خواهد شد.وی با اشاره به 
پوشش ترافیکی معابر به ویژه معابر پرتردد و اصلی را برای تامین ایمنی 
دانش آموزان به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و حاشیه خیابان ها، 
افزود: در این طرح همچنین دانش آموزان با عالئم راهنمایی و رانندگی 
و اصول اولیه ایمنی عبور و مرور با همکاری و مشارکت مدیران مدارس 
و اولیا آشنا می شــوند ضمن اینکه آموزش مجازی قوانین و مقررات 
رانندگی با اســتفاده از بســتر های دراختیار آمــوزش و پرورش امری 
ضروری است.رییس پلیس راهور استان اصفهان بر لزوم ساماندهی 
سرویس مدارس در اسرع وقت تاکید کرد و گفت: از تردد سرویس های 

مدارس بدون مجوز براساس قانون جلوگیری می شود.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه رانندگان ســرویس های مدارس باید 
ظرفیت مندرج در کارت خودرو را برای حمل و نقل دانش آموزان رعایت 
کنند، خاطرنشان کرد: رانندگان مراقب دانش آموزان به ویژه بچه های 

ابتدایی باشند و به فرمان پلیس مدرسه و همیاران پلیس توجه کنند.
وی  همچنین به راه اندازی پلیس مدرســه با کمــک مدیران مدارس 
درســال تحصیلی جدید اشــاره و اضافه کرد: گذرگاه های عابر پیاده و 
معابر در محدوده مدارس با همکاری شــهرداری اصفهان ساماندهی 

و ایمن می شود.

»ایمنــا« نوشــت: مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: در روزهای 
اخیر، چندین مورد آتش سوزی عمدی درختان در 
عرصه های فضای سبز اصفهان رخ داده است و به نظر 
می رسد کنترل آنها از دست سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری خارج اســت و می طلبد که مقامات 
قضایی به این موضوع ورود کنند.مجید عرفان منش،  
با بیان اینکه با توجه به خشکسالی های اخیر، فضای 

سبز اصفهان بسیار آسیب پذیر شده است و درختان 
ســوزنی برگ نیز به دالیل مختلفی آســیب پذیرتر 
هســتند، ادامــه داد: به نظر می رســد اصفهان تنها 
کالن شهر کشور است که تمام عرصه های فضای سبز 
آن به شبکه آبیاری مجهز اســت و حدود ۶۰ درصد 
از این عرصه ها با شــبکه آبیاری تحت فشار آبیاری 
می شــود که به طور تقریبی هر روز جوالنگاه سارقان 
می شود و تجهیزات این ســازمان به تاراج می رود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: تعدادی از عرصه های فضای 
این کالن شهر محل سکونت افراد کارتن خواب شده و 
برخی از آنها با استفاده از پوشش های قابل اشتعال، 
آلونک هایی می سازند که در اثر استفاده از آتش برای 

طبخ غذا، تولید گرما و دیگر موارد، ممکن است این 
عرصه ها دچار حادثه آتش ســوزی شود.وی تاکید 
کرد: حدود ۱۵ نقطه از فضای ســبز شهری اصفهان 
در روزهای اخیر به صورت عمدی آتش گرفته است 
که نگران هســتیم این اتفاق به یک جریان تبدیل 
شــود، بنابراین امیدواریم بتوانیم با انجام پیگیری 
و اقدامات الزم از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنیم.
عرفان منش با بیان اینکه سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان پیگیر درخت سوزی های اخیر 
است، تصریح کرد: اقدامات الزم توسط این سازمان 
انجام شده است و منتظر پاســخ مقامات قضائی 
هستیم و واحد کنترل و نظارت سازمان پارک ها نیز 

پیگیر این موضوع است.

درخت سوزی های اصفهان نگران کننده است

آماده سازی ۲۴۰ دستگاه اتوبوس متوقف تعمیراتی، 
ل،  پایان سا تا  اتوبوس جدید  ۱۶۰ دستگاه  خرید 
بهره برداری از اتوبوس های کوچک )میدل باس( و نصب 
و راه اندازی ۵۰ دستگاه نمایشگر اطالع رسانی برای 
ایستگاه های شهری از اقدامات موثر دیگر انجام شده 

برای ورود به ماه علم آموزی است

رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی شهرستان لنجان:
حمایت مالی و معنوی از موزه های خصوصی استان اصفهان 

ضروری است
رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی شهرستان لنجان گفت: حمایت مالی و معنوی 
از موزه )گنجینه(های بخش خصوصی در شهرستان های مختلف استان اصفهان ضروری است زیرا 
این کار به رونق صنعت گردشگری در این مناطق منجر می شود.احمد فتحی، در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: یکی از مهم ترین الزامات برای ایجاد و توسعه گنجینه ها از سوی فعاالن بخش خصوصی، 
حمایت معنوی است تا زمینه الزم برای معرفی هرچه بیشــتر آنها در مجامع داخلی و خارجی و اخذ 
مجوزها و طی فرآیندهای مختلف اداری برای آنها تسهیل شود.وی با اشاره به اینکه عالقه مندان به 
تاسیس موزه، مبالغ زیادی را صرف راه اندازی، حفاظت و مدیریت آنها می کنند، اظهار داشت: ارگان 
های مختلف از جمله دســتگاه های دولتی باید موزه های بخش خصوصی را به سازمان های ملی و 
بین المللی معرفی کنند، خواسته های آنها را بشنوند و هر نوع حمایت معنوی را از آنها به عمل آورند.

فتحی گفت: از جمله حمایت هایی را که می توان از موزه های بخش خصوصی انجام داد معرفی آنها به 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و تورهای گردشگری و برخورداری آنها از معافیت های مالیاتی است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه موزه ها جزو زیرمجموعه های فرهنگی به شمار می آیند می توانند از 
معافیت های مالیاتی برخوردار شــوند یا اینکه هزینه برق برای آنها با تعرفه دولتی حساب شود.وی 
با تاکید بر ضرورت گسترش گنجینه ها در شهرســتان های مختلف گفت: ایجاد موزه در زمینه های 
مختلف مانند مردم شناسی، نسخه های خطی و لباس اقوام، به هویت بخشی، رونق و توسعه صنعت 
گردشگری شهرستان ها، کمک بسیاری می کند.فتحی با بیان اینکه ظرفیت بسیاری در شهرستان ها 
برای ایجاد موزه توسط فعاالن بخش خصوصی وجود دارد، خاطرنشان کرد: وجود موزه ها کمک می 

کند تا ما گذشته خود را بهتر بشناسیم و با اتکا به آن، وضعیت کنونی خود را بازتعریف کنیم.
 

در نشست تخصصی نمایشگاه »انسان معاصر« مطرح شد؛

به سربردن مرحله نوزادی هنر معاصر در کشور
یک نقاش، ویدئوآرتیست و هنرمند هنر محیطی گفت: هنر معاصر در ایران وارد مرحله عمومی، نشده است 
و در کشور ما در مرحله نوزادی قرار دارد.به گزارش خبرنگار ایمنا، فرشته عالمشاه در نشست تخصصی 
درخصوص نمایشگاه ویدئوآرت، دیجیتال آرت و چیدمان »انسان معاصر دو« با موضوع »حقیقت جعلی« 
اظهار کرد: تکنولوژی بخش بزرگی از زندگی ما را فراگرفته است که به طور روزمره، ساعت های زیادی با آن 
در ارتباط هستیم و نسل بعدی بیشتر از ما با آن در ارتباط خواهد بود.وی افزود: تکنولوژی برخالف عده ای 
که آن را تهدید می دانند، ابزاری برای خالقیت و قدرت بیشتر هنرمند است، تکنولوژی محدودیت ها را برای 
هنرمندان برطرف می کند و دنیای بی مرزی را برای خلق آثار جدید در اختیار هنرمند قرار می دهد، ضمن 
اینکه تکنولوژی باعث شده آثار هنرمندان توسط افراد بیشتری دیده شود و هنرمند بازخوردهای بیشتری 
از مخاطبان نسبت به آثارش دریافت کند.این نقاش، ویدئوآرتیست و هنرمند هنر محیطی تصریح کرد: 
شاید بسیاری از هنرمندان در برابر استفاده از تکنولوژی در خلق آثار جدیدشان مقاومت نشان دهند، اما 
آگاهی و تجربه استفاده از تکنولوژی به هنرمند برای خلق آثار با خالقیت و اثربخشی بیشتر کمک می کند.

عالمشاه ادامه داد: نزدیک کردن هنر ســنتی به هنر معاصر نفی و فراموش کردن گذشته هنری نیست 
به عنوان مثال من هنرمند به دلیل اینکه از ویدئوآرت استفاده می کنم، به این معنا نیست که در خلق آثارم 
از هنر سنتی استفاده نکنم. به نظر من مرزبندی هنر سنتی و هنرهای معاصر، مرزبندی ذهنی و ازنظر 
من مرزبندی های محدودکننده ای برای هنرمند است.وی اظهار کرد: اصفهان مهد هنر است و در دوره ای 
خاص پایگاه قوی هنر در بین کشورهای جهان بوده است، اما باید با همان سرعت و قدرت در دوران معاصر 
در عرصه هنر حرکت کند. درواقع نه اصفهان بلکه هر شهری که خاستگاه هنر در گذشته بوده است نیز باید 
خود را هم پا با تغییرات هنرهای معاصر حرکت دهد و ما باید هنرهای سنتی که به ما به ارث رسیده است 

را با استفاده از تکنولوژی های جدید به دنیا معرفی و عرضه کنیم.

با مسئولان

خبر روزاخبار

کاهش ۵0 درصدی ظرفیت 
سرویس مدارس در اصفهان

مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان از کاهش ۵۰ 
درصدی ظرفیت سرویس مدارس در اصفهان 
خبر داد.محمد پــرورش از کاهش ظرفیت 
سرویس مدارس استان در آستانه آغاز سال 
جدید تحصیلی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه 
شیوع کرونا و تعطیلی مدارس باعث کاهش 
رانندگان فعال در زمینه ســرویس مدارس 
شده است، پیش از شیوع کرونا ۸ هزار راننده 
در زمینه ســرویس مدارس قبــال بودند که 
شیوع بیماری و تعطیلی مدارس باعث شد 
حدود ۶ هــزار نفر آن ها از این شــغل خارج 

شوند.
وی افزود: براساس برآورد ها در اردیبهشت 
ماه گذشــته تنها ۲ هــزار راننــده در بخش 
ســرویس مدارس فعال بودند و هم اکنون 
با پیگیری های انجام شــده تعداد رانندگان 
فعال در این حوزه به ۴ هزار نفر رسیده است.

مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
برای ثبت درخواست و استفاده از سرویس 
مــدارس در دو مرحله مهلــت زمانی اعالم 
شــد که مرحله اول از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ مرداد 
ماه بود و مرحله دوم نیز از ۲۴ شــهریور ماه 
تمدید شــد. اگــر خانواده ها تاکنــون برای 
اســتفاده از ســرویس مدارس درخواستی 
نداده انــد، می توانند ثبت درخواســت کنند، 
اما با توجه به شرایط موجود در دو هفته اول 
 مهر ماه قادر به مسیربندی و سرویس دهی

 نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه نرخ ســرویس مدارس به 
تصویب رســیده و افزود: نرخ مصوب اعالم 
و توســط آموزش و پرورش بــه مدارس و 
شرکت های حمل و نقل دانش آموزی ابالغ 
شده است و مدارس و شــرکت های حمل 
و نقل دانش آموزی موظف هســتند که نرخ 
مصــوب را در دفاتر خود نصــب کنند. عالوه 
بر این شــهروندان می توانند از طریق سایت 
سازمان تاکســیرانی از نرخ مصوب شهریه 

سرویس مدارس مطلع شوند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: با توجه به اشتیاق زیاد شــهروندان و زائران برای حضور در مراسم اربعین 
حسینی و بحث بسیار مهم تخلیه مرز، تمام ناوگان اتوبوسرانی در اختیار فرآیند بازگشت زائران قرار گرفت. محمدعلی صلواتی در جمع خبرنگاران درباره کمبود 
ناوگان اتوبوسرانی بین جاده ای، اظهار داشت: با توجه به تصمیمات ستاد کشوری اربعین تمام سفرهای داخلی با اتوبوس لغو شده و ناوگان اتوبوس در اختیار 
بازگشــت زائران قرار گرفت.وی افزود: در چند روز آینده فرآیند بازگشت زائران اربعین به پایان خواهد رسید و ســفرهای داخلی مجددا از سر گرفته خواهد 
شد و شهروندان می توانند برای انجام سفرهای بین شهری از ناوگان اتوبوسرانی اســتفاده کنند.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان تصریح کرد: ما در این مدت تالش کردیم که از طریق ناوگان  های جایگزین مثل خودروهای سواری و یا مینی بوس ها بتوانیم سفرهای ضروری مردم 
را پوشش دهیم.وی در ادامه گفت: با توجه به اشتیاق زیاد شهروندان و زائران برای حضور در مراسم اربعین حسینی و بحث بسیار مهم تخلیه مرز که در کشور 
مطرح بود، تمام ناوگان اتوبوسرانی در اختیار فرآیند بازگشــت زائران قرار گرفته است.صلواتی پیرامون افزایش قیمت تعرفه سفرهای بین شهری بیان کرد: 
تا بدین لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی در تعرفه بلیت سفرهای بین شهری رخ نداده است و اگر تخلف خاصی رخ داده باشد، شهروندان می توانند از طریق 

سامانه ۱۴۱ شکایت  خود را به ثبت برسانند و با شرکت، راننده و یا مالک متخلف برخورد خواهد شد.

ناوگان اتوبوسرانی استان اصفهان به بازگشت زائران اربعین اختصاص یافت

تصویر تاسف بار 
از  وضعیت موزه 
تاریخ طبیعی 

اصفهان
برخی تصاویر منتشــر شده از 
موزه تاریخ طبیعی اصفهان از 
وضعیت نامناسب برخی آثار 

این موزه حکایت دارد.

وز عکس ر
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حاج علی اکبر زائری امیرانی، پدر شهیدان »ابراهیم و محمود زائری امیرانی« 
در آرامگاه ابدیش به خاک سپرده شــد.حاج علی زائری امیرانی، پدر شهیدان 
ابراهیم و محمود زائری امیرانی پس از سال ها دوری و رنج فراق، در صد سالگی 
به دیدار حق شتافت.پیکر این پدر شهید 28 شهریور با حضور خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران، مسئوالن و اقشار مختلف مردم تشییع و در جوار گلزار شهدای 
روستای امیران اردستان  به خاک سپرده شد.فرزندان شهید این پدر به نام های 
ابراهیم و محمود زائری هستند که  شهید معظم محمود زائری امیرانی دراول 
مهر 1346 در روستای امیران از توابع بخش زواره چشم به جهان گشود. تا دوم 
راهنمایی درس خواند، سپس به عنوان پاسدار وظیفه و با سمت نیروی واحد 
تدارکات در جبهه حضور پیدا کرد و در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به 
شکم مجروح شد و سرانجام در هفتم دی 136۵ در بیمارستان گلستان اهواز 
بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید.پیکر مطهرش در گلزار شهدای 
زادگاهش روستای امیران به خاک سپرده شد.شهید دیگر این خانواده 
شهید معظم ابراهیم زائری امیرانی اســت که در پانزدهم خرداد1338 
در روستای امیران از توابع بخش زواره چشــم به جهان گشود و تا پایان دوره 
کاردانی درس خواند و معلم بود و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در 
یازدهم آبان 1361 در عملیات محرم در عین خوش به شهادت رسید و پیکرش 
سال ها در منطقه برجاماند و سرانجام در سیزدهم مرداد1371 پس از تفحص، 

تشییع و در گلزار شهدای زادگاهش روستای امیران به خاک سپرده شد. 

همایش تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی استان اصفهان در آستانه 
فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در حســینیه بنی فاطمه )س( اصفهان برگزار 
شد.به گزارش مهر، در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس همایش تجلیل از 
پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی، در حسینیه بنی فاطمه )س( اصفهان برگزار 
شــد.در این همایش که به همت اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان و با 
همکاری بسیج طالب و روحانیون سپاه صاحب الزمان )عج( استان و همراهی 
هیئات مذهبی برگزار شد، از 100 ایثارگر در کسوت مبلغ دین و هیئتی تجلیل به 
عمل  آمد.این همایش  به منظور ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و جانبازان 
مبلغ و هیئتی و تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر روز گذشته از ساعت ۹ الی 13 در 
حسینیه بنی فاطمه )س( اصفهان با سخنرانی فرمانده سپاه صاحب الزمان 
اصفهان و با حضور مسؤالن و خانواده معظم شــهدا و ایثارگران روحانی و 

هیئتی برگزار شد.

انگار یک عمر گذشته است از آن سالی که این ســریال از رسانه ملی پخش می شد؛ 
مجموعه تلویزیونی درباره یک نوجوان پرشور یزدی به نام »سعید« است که بهترین 
تابستان زندگی اش را در پشــت جبهه های جنگ می گذراند و همزمان برای ما دهه 
شــصتی ها هم یکی از بهترین و به یادماندنی ترین ســریال های نوستالژیک روز و 

روزگار نوجوانی مان شد. 
»بهترین تابســتان من« که حال و هوایی طنز هم داشــت و می کوشــید حماســه 
دلیرمردان رزمنده کشورمان در هشت سال دفاع مقدس را با روایتی شیرین و پرشور 
به مخاطبان نشان دهد، ســال 137۵ تولید و از شبکه  یک ســیما پخش شد. این 
مجموعه از یک زاویه متفاوت و شــاد به رفتن نوجوانان به جبهه دفاع مقدس می 
پرداخت. یک نوجوان یزدی عاشق جبهه رفتن است تمام سعی اش را می کند تا 
به جبهه برود، بعد از اعزام او را در بخش تدارکات پشت جبهه می برند، اما  اصرار 
دارد که به جلو و خط مقدم نبرد برود. ســریال حول این نوجوان شیرین می 
گذرد و لحظات خنده دار و طنزی را به وجود می آورد که بهترین تابستانش 

شکل می گیرد.
بازی شیرین و طنازانه »علی صادقی« در نقش »سعید« با آن لهجه جذاب 

یزدی هنوز در خاطرمان مانده است. 

همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، عطرافشانی و گلباران مزار 30 هزار شهید تهران در 
گلزار شهدای بهشت زهرا )س( برگزار می شود.همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس 
میهمانی الله ها در نخستین روز در بزرگ ترین گلزار شــهدای کشور در بهشت زهرا )س( 
تهران ساعت 17 و در قطعه 40 در جوار شهدای گمنام دفاع مقدس آغاز خواهد شد.در این 
مراسم مزار 30 هزار شهید دفاع مقدس شهر تهران که در گلزار شهدای بهشت زهرا )س( 
آرام گرفته اند، گلباران و عطرافشانی خواهد شد که این مراسم با سخنرانی محسن منصوری 
استاندار تهران و مداحی نریمان پناهی نیز همراه است.همچنین همزمان با این مراسم، پیام 
رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس نیز قرا ئت خواهد شد.»آیین 
مهمانی الله ها« عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدا هرساله با آغاز هفته دفاع مقدس در 

1۹ هزار گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می شود.

اهالی امیران قدردان خانواده شهیدان؛

یادی از پدر شهیدان زائری که سبب آبادانی در  روستا بود
در آستانه هفته دفاع مقدس؛

پیشکسوتان ایثارگر مبلغ و هیئتی اصفهان تجلیل شدند
»بهترین تابستان من«

فردا و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس صورت می گیرد؛

گلباران قبور شهیدان در ۱۹ هزار گلزار شهدای کشور

وایت ایثار دفاع در قاب رسانهخبرر
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