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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان در حال پشت سر گذاشتن موج اول آنفلوآنزاست؛

موج بعدی؛ اوایل دی

 مدیرکل امور مالیاتی استان 
خبر داد:

رشد 47 درصدی وصول 
مالیات در استان اصفهان

برگزاری آزمون استخدامی 
برای جذب 1100 نفر در 

فوالد مبارکه

پیشگیری از حمالت 
 سایبری، اولویت

 علوم پزشکی اصفهان
است

نسخه نویسی الکترونیکی 
گیاه پزشکی در اصفهان 

اجرا می شود

اصفهان؛ جوالنگاه 
ساخت  وسازهای 

بی کیفیت

مدیر منطقه 10 شهرداری خبر داد:
اجرای پروژه  آرام سازی محله حصه 

در سال آینده

خداحافظی 
همیشگی با دوئل 
پادشاه کشتی و 

تیلور؟
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معاون جهاد کشاورزی اصفهان:
برنج تا پایان امسال گران نمی شود

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
هیچ کس موافق استفاده از مازوت نیست

آمارهای مثبت، مشاهدات منفی!

مسئوالن می گویند ترافیک صبحگاهی  اصفهان  نسبت به سال های 
قبل بهتر شده اما مردم هنوز گالیه مند و کالفه هستند؛

 به اســتناد تصویب نامه شــماره 125522/ت 59815 مورخ 1401/7/17 هیات وزیران موضوع مشــوق های حمایت از تولید، حفظ، ایجاد اشــتغال در 
بنگاه های کوچک و متوسط، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان آمادگی دارد جهت اجرای ماده 4 تصویب نامه مذکور و با هدف کمک به تحقیق 
توسعه، فضاهای آموزشــی خود را مطابق قوانین و مقررات )ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(- قانون نظام 
جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی- سیاست ها و اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور( به کارفرمایان حقیقی و حقوقی با شرایط مندرج 

در تصویب نامه واگذار نماید.
 متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط واگذاری به واحد برونسپاری اداره کل واقع در خیابان هزار جریب، خیابان کارگر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان اصفهان مراجعه نمایند. 

آگهی دعوت به همکاری

آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان م الف: 1406060

نوبت دوم

خبر در زاینده رود
حفظ آب حفظ زندگی است جاریست ...
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»ماهاتیر محمد« ۹7 ساله نامزد انتخابات شد!
ماهاتیر محمد، سیاستمدار ۹۷ ساله مالزی برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور ثبت نام 
کرد. به گزارش وبسایت روزنامه دیلی میل، اســماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر مالزی ۱۰ ماه 
زودتر از زمان مقرر دستور برگزار انتخابات سراسری را داده اســت. حزب حاکم نجیب رزاق که به 
اختالس آلوده است، قصد دارد چهار ســال پس از بیرون رانده شدن طی انتخابات، جایگاهش را 
در مالزی محکم کند. ماهاتیر محمد که وقتی در ســال ۲۰۱۸ برای دومین بار نخست وزیر مالزی 
شد، نامش به عنوان پیرترین نخســت وزیر جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد، قصد دارد 
در انتخابات پارلمانی ۱۹ نوامبر از کرســی خود در جزیره النگکاوی دفاع کند. او که بنیانگذار حزب 
»جنگجویان وطن« است، در حالی با اســتقبال حامیانش در این جزیره مواجه شد که به وضوح 
به دلیل کهولت سن آهسته شــده، اما هنوز سالمت به نظر می رسد. این سیاســتمدار کهنه کار به 
گزارشگران گفت که شانس خوبی برای پیروزی دارد و به پیشنهادهای بازنشستگی پوزخند زد. او 
گفت: من هنوز سرپا هستم و  حداقل به نظرم خودم، با پاسخ های منطقی با شما صحبت می کنم.

 پاتک سخت »ایالن ماسک« به ارتش اوکراین 
برای یک مشت دالر!

اوکراین پول نداد؛ ماهواره استارلینک غیرفعال شد و این اتفاق یک شوک بزرگ به ارتش اوکراین 
در روزهای اخیر است. ایالن ماسک بر خالف وعده قبلی خود که حتی در صورت عدم پرداخت پول 
از سوی اوکراین و ناتو به پوشش اینترنت ماهواره ای در این کشور در جنگ با روسیه ادامه می دهد، 
زیر قولش زده و استارلینک به دلیل مسائل مالی غیر فعال شده است. غیرفعال شدن ماهواره های 
استارلینک در اوکراین از ۲۴ اکتبر آغاز و به یک مشکل بزرگ برای ارتش اوکراین تبدیل شده و ارتش 
این کشور در دل جنگ با روسیه به یک چالش اساسی رسیده است. دلیل اصلی قطع پایانه های 
ماهواره استارلینک کمبود بودجه است زیرا شرکت اسپیس ایکس ایالن ماسک برای آنالین نگه 
داشــتن هر ماهواره ماهانه ۲۵۰۰ دالر از ارتش اوکراین دریافت می کرد که باعث شد هزینه کل این 
ماهواره ها تا سپتامبر به ۲۰ میلیون دالر برسد. از آنجا که ارتش اوکراین در ماه های اخیر توانایی شارژ 
مالی را نداشته در نتیجه ماهواره های اســتارلینک خاموش و غیرفعال شده اند. پیش تر ماسک 
پس از دعوا با یک دیپلمات اوکراینی گفته بود این خدمات را که حدود ۱۰۰ میلیون دالر برایش هزینه 

داشته قطع می کند و ناتو یا پنتاگون باید پول این خدمات را به او بپردازند.

کارشناس صهیونیست: 

هر بار هزینه بیشتری در جنگ می دهیم
کارشناس نظامی رژیم صهیونیســتی با اذعان ضمنی به افزایش روز به روز قدرت محور مقاومت 
گفت که در هر جنگی که روی می دهد، ارتش این رژیم هزینه بیشتری می دهد. پایگاه صهیونیستی 
»واال« به نقل از »امیر بوخبوط« کارشــناس نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: مشکلی که ما با آن 
مواجه هستیم این است که هزینه ای که باید هر بار بپردازیم، بیشتر می شود؛ همانطور که در جنگ 
۵۰ روزه )علیه( غزه در سال ۲۰۱۴ میالدی روی داد. اما تهدید از جانب مرزهای شمالی )فلسطین 
اشغالی( در شلیک روزانه ۱۵۰۰ موشــک )از جانب حزب ا...( به سمت )فلسطین اشغالی( در هر 
روز است. این امر ایجاب می کند که به وضعیتی برسیم که قدرت مانور در عمق خاک لبنان داشته 
باشــیم. وی همچنین به نقل از»تامر یدیعی« ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی از لزوم آماده شدن 
نیروهای این رژیم برای آنچه آن را نبرد »روز قیامت« خواند، سخن گفت. پیش از این نیز مقامات 
و فرماندهان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی بارها درباره خطرات هزاران موشک و پهپاد حزب ا... 
لبنان برای این رژیم در صورت وقوع جنگی در آینده و ناتوانی و ضعف ارتش برای مقابله با آن و آماده 

نبودن جبهه داخلی رژیم صهیونیستی برای چنین جنگی هشدار داده بودند.

نخست وزیر پاکستان منکر دست داشتن در سوء قصد به جان »عمران خان« شده است؛

ثابتشود،کنارمیروم

نخست وزیر پاکستان دست داشتن در سوء قصد به جان عمران 
خان را رد کرد و گفت اگر چنین چیزی ثابت شود، از سیاست کناره 

گیری خواهد کرد.
»شهباز شریف«، نخســت وزیر فعلی پاکستان به طرح اتهامات 
عمران خان دربــاره برنامه ریزی برای ترور واکنش نشــان داد و 
گفت که نخست وزیر سابق با ادعای توطئه های دروغین به کشور 

آسیب می زند.
شریف روز شــنبه با بیان اینکه هیچ مدرکی درباره ادعاهای خان 
ارائه نشده اســت، گفت: »اگر شــواهدی مبنی بر دخالت من در 

پرونده ترور خان یافت شود، من در مقامم باقی نخواهم ماند.«
وی به خبرنگاران در شــهر الهور در شمال شــرق پاکستان گفت: 
»اگر دخالت مرا در مســئله ترور ناموفق خان ثابــت کنند، برای 

همیشه از سیاست کنار خواهم رفت.«
شریف گفت که نخست وزیر سابق با ادعاهای خود به کشور آسیب 
می زند و از دادگاه عالی خواست تا یک کمیسیون کامل دادگاهی 
را برای بررســی اتهامات مطرح شده از سوی عمران خان تشکیل 
دهد. وی گفت: »از عمر عطابندیال، رییس محترم دادگســتری 
پاکستان تقاضا دارم که کمیسیون کامل دادگاهی را تشکیل دهد 

زیرا باید پس از بررســی کامل، تصمیم فوری در این مورد گرفته 
شود.«

پیش از این نیز ارتش پاکستان در واکنش به ادعاهای خان درباره 
دست داشتن مقامات دولتی در ترورش، اظهارات عمران خان را 

غیر مسئوالنه و غیرقابل قبول خواند.
خان به تازگی گفته است که برکناری اش از نخست وزیری با رای 
عدم اعتماد پارلمان در واقع بخشی از یک توطئه خارجی بود که با 

کمک احزاب مخالف پاکستان در آمریکا طراحی شد.
وی از ماه آوریل نیز ده ها تظاهرات را در سراســر پاکســتان برای 
برگزاری انتخابات زودهنــگام برگزار کرده اســت. طی چند روز 
گذشته نیز راهپیمایی ۴۰۰ کیلومتری از الهور به سمت اسالم آباد را 
رهبری می کرد تا خواسته های خود را مطرح کند، اما در میانه مسیر 
یک مرد مسلح در منطقه وزیرآباد در شرق پنجاب به او تیراندازی 

و او را زخمی کرد.
در همین حال، روز شنبه، حامیان خان به تظاهرات خود در تمام 
شهرهای بزرگ پاکستان ادامه دادند و خواستار اجرای عدالت و 
استعفای سه نفر از مقامات دولتی شــدند که به گفته آن ها عامل 

این سوءقصد بودند.

سردار رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی 
سیاسی فرمانده معظم کل قوا گفت: آنچه اخیرا اتفاق 
افتاده از سوی کسانی اســت که چشم دیدن اقتدار و 
استقالل نظام را ندارند و هدف از اغتشاشات هم از بین 
بردن اقتدار و استقالل کشور است. سردار رسول سنایی 
راد شنبه شب در روایت یک آشوب به همراه پرسش 
و پاسخ که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: اغتشاشات 
یک نوع فشل سازی و سرگرم ســازی است که این 
کارکرد را دشمن برای مهار رقیب و فرسایش قدرت وی 
استفاده می کند و اسم آن بی ثباتی سازنده گذاشته اند. 

به نوشــته ایرنا، وی بیان کرد: فقط خواست دشمن 
نبود و ضعف داخلی از جمله عقب افتادگی از تحوالت، 
تکنیک ها، تاکتیک ها و راهبردها هم بود. سردار سنایی  
راد با بیان اینکه ما چاره ای نداریم که از فضای مجازی 
استفاده کنیم اما باید مدیریت شود، بیان کرد: البته در 
این حوادث با یک تغییرات و گسست نسلی هم مواجه 
شده ایم، لیدرها معموال سن و ســال دارند و آموزش 
دیده اند؛ اما در کنار گود ایستاده اند و مدیریت می کنند 
. در بدنه آشوب ها، افراد هیجانی کم سن و سالی هم 
داشــتیم که دنبال ماجراجویی بودند. وی عنوان کرد: 
نظام از دست نرفته؛ اما ضربه خورده ایم، به فرمایش 

مقام معظم رهبری برخی فرزندان نظام هســتند اما 
این ها کنار دســت لیدرهایی آمدند که می خواســتند 
سری به تن نظام نباشد و از این موضوع ابزاری برای 
کشته سازی بسازد. سردار سنایی راد، مأیوس سازی 
و بی اعتماد کــردن را از حربه های دشــمن در جنگ 
شناختی دانســت و گفت: مرگ مهسا بهانه بود و ۶۵ 
درصد افرادی که دستگیر شدند، اذعان داشتند که مرگ 
مهسا برای ما مهم نبود پس دعوا بر سر حجاب هم نبود 

و بلکه بر سر استقالل و اقتدار کشور است.

معاون دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا:

 6۵ درصد افرادی که دستگیر شدند، گفتند مرگ »مهسا«
 برای ما مهم نبود 

رییس پلیس پایتخت: 

4 تن دیگر از عوامل شهادت »آرمان علی وردی« بازداشت شدند
رییس پلیس پایتخت از بازداشت چهار تن دیگر از عامالن شهادت آرمان علی وردی در شهرک اکباتان خبر داد و گفت: همانطور که قبال اعالم کردیم، ۱۵ نفر به عنوان 
عامل اصلی در این پرونده مورد شناسایی قرار گرفته اند، البته تعدادشان بیشتر بود اما عوامل اصلی ۱۵ نفر هستند که پنج نفر از آنان را دستگیر کردیم، چهار نفر 
نیز به تازگی دستگیر شدند و مابقی به زودی دستگیر خواهند شد. سردار حسین رحیمی،  با اعالم دستگیری سه نفر از عامالن ربایش پروفسور فرهود، جزییات 
بیشتری از این پرونده را تشریح کرد. سردار رحیمی، در حاشیه دستگیری عامالن ربودن پروفسور فرهود با حضور در جمع خبرنگاران در ستاد فاتب، گفت: فردی 
از آشنایان آقای دکتر فرهود نقشه ربودن ایشان را به دالیل شخصی طراحی کرده و با همدســتی دو نفر دیگر آن را به اجرا گذاشت. این فرد حوالی ساعت ۵:۳۰ 
صبح دو نفر از همدستانش را به سمت خودروی دکتر فرهود در مقابل منزلش فرستاده و آنها با سوار شدن بر خودروی ایشان و معرفی خود به عنوان مامور امنیتی 
اقدام به ربودن پرفسور فرهود کرده اند. وی ادامه داد: این افراد ابتدا با همان خودروی پروفسور فرهود او را به مرزن آباد برده و در آنجا از او درخواست هشت میلیارد 
تومان پول نقد یا یک دستگاه آپارتمان کردند، ظاهرا آنجا پرفسور موضوع را قبول نمی کند که پس از آن این افراد به شهرستان نور رفتند و دوباره موضوع را مطرح 

کردند که پرفسور فرهود این بار درخواست این افراد را مورد پذیرش قرار داد و آنها اقدام به بازگشت به تهران کردند.

خبر روز

وز عکس ر

اعتراض مردم 
بحرین به برگزاری 
انتخابات نمایشی

مردم بحریــن با حضــور در 
خیابان هــا، همزمان با حضور 
پاپ فرانسیس ضمن حمایت 
از »آیت ا... عیســی قاسم«، 
برگزاری انتخابات نمایشــی 

در این کشور را محکوم کردند.

کتک خوردن یک نماینده مجلس از جوانان معترضان؛ 

حق  ماست، باید سیلی بخوریم
اعتمادآنالین نوشت: نماینده کاشمر و عضو کمیســیون فرهنگی مجلس گفت او را با مشت و لگد در 
اعتراضات زده اند. حجت االسالم نیک بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس با اشاره به ماجرای کتک 
خوردن خود توسط معترضان گفت: چند روز بعد از اربعین به دفتر ۲ شهردار رفته بودم و بعد از آن به دلیل 
گیر کردن ماشین در ترافیک، پیاده از خیابان کارگر به سمت کشاورز رفتم که ۳۰ و ۴۰ نفر از جوانان ما را 

مورد نوازش خود قرار دادند. چیز خاصی نبود و یکی دو نفر به من مشت و لگد زدند. 
وی ادامه داد: یکی دو روز بعد از این ماجرا، چند نفرشان توسط آگاهی دستگیر شدند و من نیز رضایت 

دادم تا آزاد شوند. بعضی از این رفتار حق ماست و باید سیلی بخوریم.

انتقاد دوباره »کیهان« از سیاست های دولت قبل در برجام
کیهان نوشــت: دولت برجام که این شبه کارشناسان به مدت هشت ســال از سیاست های غلطش 
حمایت کردند، دولتی است که سیاست و مدیریت عمومی با همه اجزای آن را به شکل کاریکاتوری، به 
مذاکره و توافق با برجام تنزل داد و موجب پسرفت شش پله ای اقتصاد کشورمان در اقتصاد جهانی 
شد. در این روند، هم تحریم ها از ۸۰۰ مورد به بیش از ۱۷۰۰ مورد رسید، هم شرکای غیر غربی ایران را 
مورد بی اعتنایی قرار دادند و موجب تنگ تر شدن حلقه تحریم شدند، هم مدیران دولتی اذعان کردند 
که قادر به فروش حتی یک قطره نفت نیستند، هم رکورد تورم ۶۰درصد را به ثبت رساندند و هم ذخایر 
ارزی را به حداقل کاهش دادند. از همه بدتر این که طیف مذکور، مطالبه احیای توافق زیر پا مانده ای را از 
دولت مستقر می کنند که با تنظیم غلط آن، به طرف غربی اجازه دادند تا هر معامله با حقوق وعده داده 

شده ایران خواست، انجام دهد! شرم آور نیست؟

عباس آخوندی: 

 باید روشن کنیم که می خواهیم قانون را اجرا کنیم
 یا احکام شرع را

روزنامه اعتماد با عباس آخوندی گفت وگویی در باره تعارض شرع و قانون انجام داده است. آخوندی 
در بخشــی از این اظهارات گفته: رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بســیار مســتقیم دارد؛ یکی 
»حکومت« است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو 
باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می گوید ما موظف به اجرای احکام 
شرع هستیم و اتفاق تاسف آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر رخ داد. حال، دست کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترض 
هستند. بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند. 
آنچه فعال در اعتراضات برجسته است، مسئله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است. بنابراین مسئله 
به طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است. نهاد مرجعیت و 
حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها 

بر پیچیدگی شرایط کمک می کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می شود.

انتقاد »یامین پور «از اینستاگرام فیلتر شده به خاطر بستن پیجش
وحید یامین پور با انتقاد از سیاســت های بسته اینستاگرام در انتشــار اخبار با توجه به فیلتر کلماتی 
چون آرمان گفت: »دیگر واقعا مانده ام در اینستاگرام چه بنویسم. هرچه می نویسیم حذف می شود 
یا صفحات را می بندند. یک بار پیج من برای انتشار پرچم ایران بسته شد. به توصیه ادمین ها خیلی از 
واژه ها را استفاده نمی کنیم که مدارا کنیم و پیج باقی بماند؛ اما این قدر این سیاست ها بسته است که 

همین یک شب قبل اینستاگرام چهارمین پیج مرا هم بست.«

کافه سیاست

قالیباف:

 امیدوارم هرچه زودتر امنیت 
تثبیت شود تا تغییرات 
مشروع و الزم آغاز شود

 رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود 
گفت: اتفاقات تلخ کرج بار دیگر نشــان داد 
که گردانندگان اصلی اغتشاشات یعنی سیا، 
موســاد و گروهک های پیرو آن ها، دنبال به 
لبات معترضین نیستند  نتیجه رسیدن مطا
بلکه با تبدیل اعتراض به اغتشاش و جنایت، 
داعش سازی نوین را در دستور کار خود قرار 
داده اند. قالیباف افزود: این داعشــی های 
نوین مانند داعشی های سوریه و عراق بدون 
هیچ دلیلی، مردم بی گناه را شکنجه می کنند 
و به قتل می رساندند و مثل آن ها با افتخار، 
فیلم جنایت شان را منتشر و روی آن تبلیغات 
انجام می دهند. وی  گفت: دشمنان ایران با 
مرزبانی مدافعان حرم به فرماندهی شهید 
حاج قاسم ســلیمانی نتوانســتند از طریق 
مرزها به کشور ما نفوذ کنند، اما امروز از داخل، 
داعــش را بازتولید کرده اند و تاســف اصلی 
آنجاســت که عده ای از چهره های فرهنگی، 
هنری، ورزشی و یا سیاســی از این داعش 
نوین حمایــت می کننــد. قالیبــاف ادامه 
داد: نیروهای حافظ امنیــت فقط مجهز به 
سالح های ویژه مبارزه با اغتشاشات هستند 
و جان خود را در مقابل این جنایتکاران سپر 
می کنند؛ اما از سالح گرم استفاده نمی کنند 
تا مردم در این میان آسیبی نبینند. وی اظهار 
کرد: همانطور کــه رهبر انقــالب در دیدار با 
اعضای مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
فرمودند »این مسائل حواس شما مسئولین 
را پرت نکنــد و از کارهای اصلی و اساســی 
باز نمانید« مجلس آماده اســت تا بیش از 
پیش به دولت کمک کنــد و انتظار داریم که 
مسئولین، دقت و نظارت بیشتری بر قیمت ها 
و بازار ارز داشته باشند. قالیباف تصریح کرد: 
امیدوارم هرچــه زودتر امنیت در کشــور به 
صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع 
و الزم به ســمت حکمرانی نو در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب 

نظام سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شود.

بین الملل

عکس: مشرق نیوز

اوج رقابت انتخاباتی در پنسیلوانیا با حضور 
رؤسای جمهور فعلی و پیشین آمریکا؛

پنسیلوانیای سرنوشت ساز
جو بایدن، باراک اوباما و دونالــد ترامپ برای حمایت 
از نامزد های خود در انتخابات میــان دوره ای کنگره به 

ایالت پنسیلوانیا سفر کردند.
انتخابات میان دوره ای کنگره در حالی روز ســه شنبه 
هفته جاری برگزار خواهد شــد که جــو بایدن، رییس 
جمهور فعلــی و باراک اوباما و دونالد ترامپ، رؤســای 
جمهوری پیشین آمریکا برای حمایت از نامزدهای خود 

به ایالت پنسیلوانیا سفر کرده اند. 
باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا در این کارزار 
انتخابات کنگره گفت، )اهالی(  پیتسبورگ! من به اینجا 
آمده ام تا از شما درخواست کنم تا پای صندوق های رای 

بروید و رای بدهید.
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا هم در ایالت 
پنسیلوانیا گفت: سه شنبه این هفته شما باید به صورت 

پرشمار به نامزد های جمهوری خواهان رای دهید.
خبــر نــگار »ســی ان ان« افــزود: مهم تریــن نکته 
در انتخابــات مجلس ســنا تــالش دموکرات ها برای 
حفظ کرســی ها و جلوگیری از تصاحب آن ها به دست 

جمهوری خواهان است.
نامزد دموکرات ها برای انتخابات مجلس سنا در ایالت 
پنسیلوانیا هم گفت: من برای خدمت به پنسیلوانیا در 
رقابت انتخاباتی شــرکت کرده ام،  او )نامزد جمهوری 
خواه( برای استفاده از پنسیلوانیا وارد عرصه این رقابت 

شده است.
نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات در پنســیلوانیا 
گفت: من به واشــینگتن می روم و زمینه ســاز رشــد 

خواهم شد.
خبرنگار سی ان ان افزود: پنســیلوانیا معموال به عنوان 
مرکز یک جهان سیاســت تلقی می شــود و یک ایالت 

واقعا اثرگذار در نتیجه انتخابات به شمار می آید.
یکی از مقامات ایالت پنســیلوانیا هم در این باره گفت، 
اینجا با ناکامی ســناتور ها رو به رو هستیم و نیاز داریم 
که کســی به واشــنگتن برود و برای ما )و به سود ما( 
ســخن بگوید )نامزد دموکرات ها( قشر پرتالش کارگر 
را نمی شناســد؛  کســانی را که ســختکوش هســتند 

نمی شناسد.
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کارشناس جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

برداشت 20 هزار تن انار در شهرستان نطنز 
کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: برداشــت بیش از ۲۰ هزار تن انار از باغات 
شهرستان نطنز آغاز شد. اسفندیار حاجی زاده  اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار تن انار از یک هزار و ۳۳۲ هکتار از 

اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان 
نطنز آغاز شد. وی افزود: این میزان نسبت به 
سال قبل رشد کرده و ارقام برداشت شده در 
شهرستان نطنز، از نوع نادری، شاهوار، رباب 
نی ریز، زاغ و یوسف خانی است. کارشناس 
امور باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان نطنز 
پیرامون ایجاد اشتغال موقت برداشت انار، 
گفت: در زمان انار چینی و بســته بندی آن 
بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر شــغل موقت به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. وی با بیان اینکه بیشتر انار برداشت شده در شهرستان 
نطنز متعلق به بادرود است، تصریح کرد: یک مرکز صنایع تبدیلی در بادرود مشغول به فعالیت است که در 
حوزه آب گیری انار و همچنین پخت رب انار فعالیت دارد. حاجی زاده خاطرنشان کرد: برخی از مشکالتی که 
در حوزه پرورش انار گریبان گیر کشاورزان است، بحث کمبود آب و وجود آفتی مانند کرم گلوگاه انار است. 
کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان نطنز، گفت: مقرر شده تا اکیپ آزمایشگاهی برای بررسی 
شرایط موجود به منطقه سفر کند تا به تدریج مشکل رفع و سپس گواهی سالمت محصول برای صادرات 

به خارج از کشور نیز صادر شود.

افزایش 17 درصدی برداشت انار در استان اصفهان
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شــود میزان برداشت 
محصول انار امسال به حدود ۹۳ هزار و ۶۰۰ تن در استان اصفهان برسد.  احمدرضا رییس زاده، مدیر امور 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به برداشت انار در سطح استان اصفهان اظهار کرد: 
برداشت انار که از نیمه دوم مهرماه با برداشــت ارقام زودرس در مناطق گرم استان آغاز شده تا پایان آبان 
ماه ادامه دارد. وی افزود: سطح کل باغات انار استان ۷ هزار و ۷۴۱هکتار است که حدود ۳۷۰ هکتار آن به 
مرحله باروری نرسیده است؛ پیش بینی می شود میزان برداشــت محصول انار امسال به حدود ۹۳ هزار 
و ۶۰۰ تن برسد که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش خواهد داشت. رییس زاده بیان کرد: خسارت 
سرما در برخی نقاط و به دنبال آن تاخیر و کاهش گل دهی و تداوم خشکسالی و گرما، از عوامل تاثیرگذار بر 
عملکرد باغات انار استان در سال ۱۴۰۱ بوده ا ست. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: شهرستان های شهرضا، کاشان، نطنز و اردستان چهار شهرستان عمده تولیدکننده انار استان 
هستند و شهرستان های دهاقان، نجف آباد و اصفهان نیز در مرتبه های بعدی قرار دارند، از ارقام مرغوب انار 
استان می توان از رقم نادری بادرود، زاغه کاشان، ملس شهرضا، سبزه اردستان و دانه سیاه اصفهان نام برد.

آغاز برداشت زرشک از باغ های اصفهان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار گفت:برداشت محصول زرشک از حدود ۲۰ هکتار از باغ های استان 
اصفهان آغاز شد. بابایی  اظهار کرد: از ۲۰ هکتار باغ زرشک استان اصفهان ۱۳ هکتار آن در شهرستان برخوار 
است همچنین برخوار، سمیرم، شاهین شهر، خوانسار، چادگان، فریدون شهر و کاشان از مناطق تولید کننده 
محصول زرشک استان هستند.وی با بیان اینکه سیف ا... معینی یکی از باغداران شهرستان برخوار دو هزار 
درختچه زرشک در این شهرستان کشت کرد ،گفت: هم اکنون تعداد این درختان به ۳۰ هزار اصله رسیده 
است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار با اشاره به اینکه این گیاه در الگوی مصرف جهاد کشاورزی قرار 
دارد، افزود: با عملکرد خوب این کشاورز برخواری دیگر کشاورزان به کاشت درختچه زرشک ترغیب شده اند.

طرح کوپن الکترونیکی در حالی هنوز به مرحله اجرا نرســیده 
است که از ابتدای سال و با حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش 
قیمت همه اقالم کاالیی هستیم؛ اکنون زمان آن رسیده که دولت برای 
حمایت از مردم به راهکاری نتیجه بخش تر از پرداخت یارانه نقدی روی  
آورد. حذف ارز ترجیحی یکی از اقداماتی اســت که دولت سیزدهم در 
ابتدای سال جاری انجام داد. برای جبران گرانی های ناشی از حذف این 
ارز نیز دولت در مرحله نخســت، افزایش یارانه های نقدی و پس از آن، 
تخصیص کاالبرگ الکترونیکی را در نظر گرفته است. واقعیت این است 
که از ابتدا قرار بر آن شد که دولت با ارائه یارانه غیرنقدی در قالب بن کارت 
یا همان کوپن الکترونیکی، حذف ارز دولتی را جبــران کند، اما به دلیل 
فراهم نبودن زیرساخت های الزم، این تصمیم را با پرداخت یارانه نقدی به 
تعویق انداخت و گفته شد پس از گذشــت یک یا دو مرحله از پرداخت 
یارانه، کاالبرگ جایگزین خواهد شد. با این وجود، اکنون با گذشت چند 
ماه از پرداخت یارانه نقدی هنوز هم خبری از کاالبرگ نیست، برخی خبرها 
نیز حکایت از منتفی شدن این روش حمایتی دولت داشته است. البته 
مسئوالن وزارت صمت اعالم کرده اند که طرح کاالبرگ الکترونیکی منتفی 
نشده و هم اکنون به صورت آزمایشی در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، 

دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

کوپن بهتر است یا یارانه نقدی؟
کوپن از تمهیداتی است که مردم تجربه دریافت آن را دارند. در سال های 

گذشته اقالم اساسی با قیمتی پایین تر از نرخ بازار، توسط دولت به مردم 
تحویل داده می شد و در نهایت طی ســال ۸۷ این یارانه کاغذی حذف و 
تبدیل به یارانه نقدی شد. سیســتم حمایتی که با عنوان کوپن از آن یاد 
می شــود مخالفان و موافقانی دارد. منتقدان سیستم کوپنی معتقدند 
قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن بست خواهد خورد. به عقیده 
این دسته از کارشناسان بازگشت کوپن برای شرایط امروز کشور، چندان 
کارشناســانه و صحیح به نظر نمی رســد زیرا اگرچه فوایدی را در همان 
برهه از زمان داشت؛ اما تجربیات نه چندان خوشایندی را هم برای مردم 
به جای گذاشــته و درواقع، یارانه نقدی مطمئن ترین راه برای حمایت از 

اقشار مختلف است. 
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اکنون زیرساخت الزم برای 
شناسایی جامعه هدف وجود ندارد، طرح کاالبرگ می تواند رانت بزرگی 
ایجاد کند و این طرح نیز یکی دیگر از بی تدبیری های داخلی اســت. در 
مقابل، عده ای بر این باورند که در شرایط کنونی، اجرای این طرح ناگزیر 
بوده و با توجه به تورم های شدیدی که با آن مواجه هستیم، دولت برای 
آرام کردن فضای اقتصادی کشور راهکاری به جز ارائه کوپن الکترونیکی 
ندارد. البته پیش از اجرای این طــرح باید ارزش کمی و کیفی کاالهایی 
که در نظام توزیع کاالبرگ قرار می گیرند تعیین شده و با شناسایی دقیق 
جامعه هدف، از ایجاد رانت جلوگیری شود زیرا در غیر این صورت اجرای 
این طرح آســیب هایی را به دنبال خواهد داشت که مانع از نتایج مثبت 

آن می شود.

زیرساخت های کاالبرگ فراهم نیست
محسن زنگنه، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تورم ۵۰ درصدی به کشور تحمیل 
شده، همه کاالهای اساسی و ســایر کاالها گران شده است، بنابراین در 
زمان حاضر کاالبــرگ دیگر موضوعیتی ندارد. بــه گفته وی، همین رقم 
۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و 
پانصد هزار تومان می شود و خانواده ها روی این رقم حساب کرده اند؛ اگر 
اکنون به جای این رقم یارانه نقدی، کاالبرگ ارائه شود قطعا مشکالتی را به 
وجود خواهد آورد. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یادآورمی شود: 
مجلس در قانون دولــت را به دادن کاالبرگ اجبار نکــرده بلکه در قانون 
آمده است که از طریق کاالبرگ یا به هر روش دیگر، اختالف قیمت سبد 
کاالهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می گیرد، جبران کند. زنگنه تاکید 
می کند: دولت هم اگر بخواهد به سراغ کاالبرگ برود، نه زیرساخت هایش 

فراهم است و نه دیگر آن تاثیرات را دارد.

کاالبرگ نسبت به یارانه نقدی ارجح است
اما در برابر مخالفان اجرای طرح کاالبرگ، عده ای دیگر هم موافق اجرای 
این طرح بوده و بر این دیدگاه هستند که پرداخت یارانه نقدی تورم زاست. 
عبدالمجید شیخی، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
اظهار می کند: پیاده سازی طرح توزیع فیش خرید کاالی اساسی در دهه 
۶۰ راهکار خوبی بود که توانست تا حدود زیادی از اقشار ضعیف حمایت 
کند و تنظیم بازار را به دنبال داشت، به طوری که عده ای با همین حداقل 
درآمد می توانستند معیشت خود را تامین کنند. وی اضافه می کند: در 
شرایط فعلی شاید به نظر آید که وضعیت ما مثل دهه ۶۰ نباشد ولی این 
طرح می تواند در همین زمان، همراه با حمایت های نقدی دولت، برقرار 
شود. این کارشناس یادآور می شــود: همان گونه که برخی از کشورهای 
پیشرفته اروپایی هم به این نتیجه رسیده اند که با مدیریت تنظیم بازار 
دولتی اقتصاد را اداره کنند چون شــرایط برای آن ها هم نابسامان شده 
است. شــیخی اضافه می کند: موضوع قابل توجه اینکه آستانه تحمل 
اروپاییان در برابر سختی های معیشتی پایین است؛ اما ایرانیان باتحمل 
هشت سال سخت و استقامت مردم نشــان دادند که از آستانه تحمل 
باالیی برخوردار هستند. وی تصریح می کند: با وجود تورم دورقمی الزم 
است دولت حمایت هایی را از همه اقشار جامعه انجام دهد. حمایت نقدی 
و غیرنقدی مکمل یکدیگر هستند و باید در کنار یکدیگر باشند. چون این 
حمایت ها قدرت مانور دولت را در تامین اجتماعی اقشار باال می برد. این 
کارشناس در رابطه با اجرای طرح کاالبرگ می گوید: اجرای کاالبرگ راهکار 
خوبی است. چون دولت می تواند در زمان هایی که امکان حمایت نقدی 
از یکسری اقشار وجود ندارد، از طریق حمایت کاالیی با توزیع کاالبرگ آن 
را تامین کند. این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: همچنین در بازار 
کاالهایی که به صورت کاالبرگ توزیع می شود، گشایش حاصل می شود 
و برای همه دهک ها، اثرات تضعیف قیمت کاال را در بازار به دنبال خواهد 

داشت، به عبارتی تاثیر آن برای همه مردم خواهد بود. 

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
به طورقطع تا پایان امســال افزایــش قیمت برنج 
را نخواهیم داشــت، گفت: رونــد طبیعی و منطقی 
و اقتصادی قیمت برنج ایرانی در کشــور افزایشی 
نیســت و حتی رو به کاهش است و موارد افزایش 
نرخ برنج ایرانی در برخی برندها، از سوی همکاران 

در تعزیرات بررسی می شود.
امید شریفی درباره افزایش نرخ برنج ایرانی در بازار، 
اظهار کرد: کلیت بازار برنج در ایــران رو به افزایش 

قیمت ها ندارد، البته به صورت موردی در برخی ارقام 
و برندها شاهد این افزایش قیمت هستیم، منتها 

روند کلی قیمت ها در بازار برنج رو به کاهش است.
وی با اشــاره به دالیل کاهش قیمت برنج، توضیح 
داد: امسال رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی کشت و برداشت 
داخل را داشــتیم و از ســوی دیگر واردات برنج به 
میزان مناسبی انجام شده است، همچنین برداشت 
برنج از کشورهای هدف واردکننده به ایران در شرایط 
مطلوب قرار دارد و اکنون با فراوانی واردات برنج در 

بازار داخل مواجه هستیم.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: کاهش 
قیمت برنج در کشــورهای واردکننده برنج به ایران 
موجب کاهش ایــن محصول در داخل شــده و از 

ســوی دیگر ذخایر غله شرکت های دولتی مطلوب 
است و اکنون در حوزه کمبود برنج نگرانی نداریم به 
همین دلیل به غیراز مناسبت های ویژه در چند ماه 
اخیر، دولت توزیع عمده و کالن برنج را در دستور کار 
نداشته اســت. وی گفت: در حال حاضر یک کیسه 
برنج هندی حدود ۳۰۰ هزار تومان تا کمتر از ۴۰۰ هزار 

تومان در بازار عرضه می شود.
شــریفی در پاســخ به این سوال ایســنا که برخی 
برندهــای برنج ایرانی افزایش قیمت داشــته اند، 
اظهار کرد: روند طبیعی و منطقی و اقتصادی قیمت 
برنج ایرانی در کشور افزایشی نیست و حتی رو به 
کاهش اســت و موارد افزایش نرخ برنج ایرانی در 
برخی برندها، از سوی همکاران در تعزیرات بررسی 

می شود.

معاون جهاد کشاورزی استان:

برنج تا پایان امسال گران نمی شود

خبر روز

استاندار اصفهان:

ظرفیت تاسیس استان گلساران برای کاشان وجود ندارد
مرتضوی گفت: از مردم شهرستان کاشان می خواهیم تا مراقب باشند و فریب وعده های غیرواقعی 

را نخورند.
 سیدرضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان در شــانزدهمین سفر شهرســتانی خود به کاشان در جمع 
خبرنگاران درخصوص طرح استان گلساران و استان شدن شهرستان کاشان گفت: در وهله نخست 
صراحتا می گوییم که برای ما مهم این است که مردم شهرستان کاشان یک زندگی آرام و همراه با 

توسعه و پیشرفت داشته باشند و تالش ما در استان محقق شدن این مهم است.
وی افزود: اما برای اینکه ذهن مردم شهرستان کاشان و استان در این خصوص روشن شود، باید 
بگوییم براساس قانون استان شدن یک شهرستان، شرایط و شاخصه هایی از جمله به حد نصاب 

رسیدن جمعیت مورد نظر قانون را دارد.
مرتضوی بیان کرد: از طرفی شــهر ها و شهرستان های اطراف به شــدت مخالف این تغییر و طرح 
هستند و بار ها شاهد اعتراض مردم در استان اصفهان و استان مرکزی در واکنش به اینگونه مسائل 

هستیم.
اســتاندار اصفهان گفت: با در نظر گرفتن جوانب مختلف پیرامون این موضوع، تصور می کنم این 
خواسته فرعی است و برخی افراد می دانند که این ظرفیت برای کاشان وجود ندارد، اما مطالبه اشتباه 
برای مردم به وجود می آورند؛ از این رو از مردم شهرستان کاشان می خواهیم تا مراقب باشند و فریب 

وعده های غیرواقعی را نخورند و با نگاه دقیق و کارشناسی این موضوع را بررسی کنند.
وی تصریح کرد: این را بدانید که نگاه ما در استان به همه شهرستان ها یکسان است و تمام تالش 

خود را برای توزیع اعتبارات و تامین زیرساخت ها با نگاه عدالت محور در استان به کار گرفته ایم.
مرتضوی ادامه داد: در اعتباراتی که امسال توزیع شد، بیشترین تخصیص را شهرستان هایی مانند 
خورو بیابانک، فریدن، فریدون شهر و کاشان داشــتند، حتی برخی پارامتر ها در محور های توسعه 

شهرستان کاشان نیست، اما باالترین سقف اعتبارات کشور را در استان دارد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: غرب استان به دلیل بارندگی وضعیت مناسب تری نسبت به سایر 
مناطق دارد و بهترین منطقه برای توسعه کشاورزی است و شــاهد این هستیم که در این مناطق 
اعتبار حوزه کشاورزی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است، اما در شهرستان کاشان این اعتبار نزدیک به ۵۰۰ 
میلیارد تومان است، این موضوعات نشــان می دهد هیچ نگاه ناعادالنه  ای به شهرستان کاشان در 

دولت مردمی نیست و برای پیشرفت این شهرستان با تمام توان تالش خواهیم کرد.

فرماندار تیران و کرون:

حمل و نقل به عنوان فرصت شغلی در تیران توسعه می یابد
فرماندار تیران و کرون گفت: حمل و نقل به عنوان فرصت شغلی و افزایش خدمت رسانی به مردم 
توسعه پیدا می کند.علی محمدی کیا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حمل و نقل درون و برون شهری 

با توسعه زیرساخت ها در حال توسعه است.
وی افزود: توسعه خطوط حمل و نقل عمومی عالوه بر اینکه خدمت رسانی به مردم را سبب می شود 

توانسته اشتغال زایی هم ایجاد کند.
 فرماندار تیران و کرون ادامه داد: ساماندهی خطوط تاکسی و مینی بوس و اتوبوس شهری حمل و 

نقل عمومی انجام شده و ارتباط بین شهری هم بیشتر تقویت خواهد شد.
وی اضافه کرد: ارتقای فرهنگی در خصوص استفاده از حمل و نقل عمومی باید همسو با آن پیش 
برود.محمدی کیا با اشاره به اینکه خانواده ها نسبت به فرزندان خود در رفت و برگشت به دانشگاه 
و مرکز استان دغدغه دارند، تصریح کرد: توســعه حمل و نقل قادر به رفع این نگرانی و حل مشکل 
خواهد شد. فرماندار تیران و کرون رسیدگی به نیاز حمل و نقل دانش آموزان پس از دوران کرونا را از 
اولویت های کاری اعالم کرد و گفت: با ثبت شرکت جدید و جذب خودرو و تقویت حمل ونقل عمومی 

به این موضوع پاسخ داده شده که رفع مشکالت و نظارت بر آن ادامه دارد.

کافه اقتصاد

نسخه نویسی الکترونیکی گیاه پزشکی در اصفهان اجرا می شودشهرستان ها
معاون مدیریت نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: نسخه نویسی الکترونیکی گیاه پزشکی ویژه کشاورزان در این استان پس از طی مراحل آزمایشی 
اجرایی می شود. تقی شیخ علی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با انجام این طرح نسخه های الکترونیکی برای تهیه سموم و نیازهای کشاورزی توسط کارشناسان 
نوشته و افراد با دریافت کد به داروخانه های گیاه پزشکی و مراکز عرضه سموم مراجعه می کنند. وی افزود: فرد با در دست داشتن شماره نسخه که به خط تلفن همراه 
وی پیامک شده آنچه برای زراعت و باغ خود نیاز دارد را از مراکز معتبر تهیه می کند. معاون مدیریت نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، ادامه داد: این 
اقدام نظارت بر فروشگاه های عرضه سموم و داروخانه های گیاه پزشکی را افزایش می دهد. وی یادآور شد: شبکه توزیع سموم و بازارهای داخلی و خارجی تحت 
نظارت شبکه به هم پیوسته نسخه الکترونیک قرار می گیرد. شیخ علی با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایشی برای نخستین بار در تیران و کرون اجرا می شود، 

گفت: تا پایان پاییز طرح نسخه نویسی الکترونیکی در ۱۳ شهرستان دیگر هم اجرایی شده و در صورت نتایج مثبت و کارگشا در سراسر کشور هم اجرا خواهد شد.

بازدید معاون اول 
رییس جمهور از 
اسکله شهید رجایی

محمد مخبــر، معــاون اول 
رییــس جمهــور در ســفر به 
هرمزگان از بندر شهید رجایی 
بندرعبــاس بازدیــد کــرد. 
افتتاح اســکله های شــماره 
۷ و ۸ شهرســتان پارسیان به 
صورت ویدئو کنفرانس از دیگر 
برنامه های ســفر یــک روزه 

مخبر به هرمزگان بود.

وز عکس ر

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:

رشد 47 درصدی وصول 
مالیات در استان اصفهان

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهان 
گفت: حــدود ۹۵ درصــد از مالیات هایی که 
پیش بینی شده بود وصول شده است که رشد 
۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
را نشــان می دهد. عباس مزیکی، در نشست 
کارکنان اداره امور مالیاتی اردستان، اظهار کرد: 
ادارات امور مالیاتی در سطح کشور تنها متولی 
وصول مالیات بــوده و هیچ دخالتی در هزینه 
کرد و توزیع آن ندارند. وی با بیان اینکه حدود 
۷۰ درصد از مالیات هایی که دریافت می شود 
بابت حقوق کارکنان دولــت پرداخت خواهد 
شــد، افزود: هر مقدار مالیات در هر بخشــی 
 وصول شود مســتقیما به خزانه دولت واریز 

می شود.
 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره 
به وضعیت وصول مالیات در هفت ماهه سال 
جاری در اســتان اصفهان، تصریح کرد: حدود 
۹۵ درصد از مالیات هایی که پیش بینی شده 
بود بــه مبلغ بیــش از ۱۸ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان در استان اصفهان وصول شده است که 
رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته را نشان می دهد. مزیکی با بیان اینکه 
در شش ماهه امسال بیش از چهار هزار میلیارد 
تومان مالیات بــر ارزش افزوده به حســاب 
شهرداری های اســتان اصفهان واریز شده که 
نسبت به سال گذشــته ۹۴ درصد رشد داشته 
است، گفت: در قانون جدید ارزش افزوده سهم 
شــهرداری ها از مالیات از ۳ درصد به ۴ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت که نشان از افزایش 
سهم مردم در آبادانی شهرها دارد. وی تصریح 
کرد: سهم واریزی ارزش افزوده شهرداری های 
استان اصفهان نسبت به سال گذشته افزایش 
داشــته که در این بین در شــش ماه ابتدای 
امسال بیش از ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
سهم ارزش افزوده برای شهرداری اردستان، 
بیش از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیــون تومان برای 
شــهرداری زواره و بیش از ۲ میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیون تومــان برای شــهرداری مهاباد واریز 

شده است. 

عکس: ایسنا

کوپنبهجیبمردمبازمیگردد؟

وعده های اقتصادِی بدوِن زیرساخت!
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مفاد آراء
8/90 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 1488 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رستگاري 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 415 صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان 
به مســاحت 243.71 مترمربع مجزی شــده از پالك 397  فرعي از 6 اصلي واقع 

دربخش2   محرز گردیده است.
2- راي شــماره  1688- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدمهدي 
منيري فرزند ســيدعلي اكبر بشــماره شناســنامه 18041 صادره از گلپایگان در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 199.69 مترمربع مجزی شده از پالك2279  اصلي 

واقع دربخش1  محرز گردیده است.
3- رای شــماره 1689- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه ساجد 
فرزند علي بشماره شناســنامه 11 صادره از خوانسار در ششــدانگ ساختمان به 
مســاحت 128.59 مترمربع  مجزی شــده از  پالك 485 اصلي واقع دربخش1 
 خریداري از مالك رســمي  از ورثه ســيد محســن طباطبائی مالك رسمی محرز 

گردیده است.
4- رای شماره1687- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد محسني 
فرزند محمد تقي بشــماره شناســنامه 45 صادره از مركزي در ششدانگ مغازه به 
مساحت 10.01 مترمربع  مجزی شــده از پالك شماره 9فرعي از 975 اصلي واقع 

دربخش 1  محرز گردیده است.
5- راي شماره1691 و 1692 و 1693-  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
گلسا غفاري فرزند حسين بشماره شناسنامه 2285 صادره از گلپایگان در یك دانگ 
و یك دوم دانگ مشاع و خانم گلبرگ غفاري فرزند حسين بشماره شناسنامه 1053 
صادره از گلپایگان در یك دانگ و یك دوم دانگ مشاع و آقاي علي غفاري فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 1210113791 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ مغازه به مســاحت 181.64 مترمربع مجزی شده از پالك  6فرعي از 4 
اصلي واقع دربخش 1  محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/16

م الف: 1397755 محمد سلمانی  رئيس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

8/91 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7870 - 1401/07/16 هيات سوم آقای حســن نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 1290054096 صادره فرزند علی جان  در ششدانگ يکباب 
کارگاه به مساحت 214/69 متر مربع پالک شماره 36 فرعی از 13 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در امالک 
رديف 2- راي شــماره 7869 - 1401/07/16 هيات ســوم آقای حســن نصر آزادانی 
به شناســنامه شــماره 21 کدملي 1290054096 صادره فرزند علی جان  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 176/95 متر مربع پالک شــماره 36 فرعی از 13 اصلي 
 واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت در ســامانه امالک

 به نام  متقاضی 
رديــف 3- راي شــماره 7868 - 1401/07/21 هيــات ســوم آقــای حســن نصر 
آزادانی به شناســنامه شــماره 21 کدملي 1290054096 صادره فرزنــد علی جان  در 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 223/16 متر مربع پالک شــماره 36 فرعی 
 از 13 اصلــي واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان ثبت

 در سامانه امالک 
رديف 4- راي شــماره 7830 - 1401/07/16 هيات سوم خانم محترم نصر اصفهانی به 

شناسنامه شــماره 41742 کدملي 1280842989 صادره فرزند علی اکبر  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 294/62 متر مربع پالک شماره 778 فرعی از 14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام متقاضی

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01

م الف: 1405743  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

8/92 شــماره نامــه : 140185602024008828 - 1401/08/10 نظر بــه اينکه به 
موجب رای شماره 140160302024000286 مورخ 1401/01/28 هيات قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 123/65 متر مربع تحت شــماره فرعی 5107  از 4483  اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکيت آقای سيد حســن فياض دستگردی فرزند سيد ابوالقاسم مستقر 
گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 1401/9/14 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهــد آمد و به موجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  
آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد 
ثبتی ارائه نمايــد، درغير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم 
 نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشــار: 1401/08/16 م الف: 1404176 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/93 شــماره نامه : 140185602024008836-1401/08/10 چــون تحديد حدود 
ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی با کاربری کشاورزی پالک 4687/3  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسين حيدريان دستجردی فرزند رحيم 
در جريان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در 

روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبــت معترضين ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی 
 گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. تاريخ انتشار:1401/08/16  

م الف: 1404920  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/94 شــماره نامه : 140185602024008837-1401/08/10 چــون تحديد حدود 
ششدانگ يکبابخانه پالک شــماره 4786/746  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام هديه اميديان مفرد فرزند ســلطانعلی در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونًا  به عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 
قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبرده تحديــد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1401/09/14 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
 صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد تاريخ انتشــار:1401/08/16  

م الف: 1404276  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/95 شــماره نامه: 140185602033002852- 1401/08/11 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين دو قفيزی زير استخر مزرعه دراشت  پالک ثبتی 4 مکرر فرعی از 101  اصلی 
واقع در روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
ولی اله محمد اســماعيلی طامه فرزند لطف اله  در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16  
ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه 
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 تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1401/08/16  م الف: 1405389 

رحمت اله شاهدي مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

  دره ها از آن دســت جاذبه های طبیعی هستند که مظلوم واقع شده اند و فردی اســمی از آن ها به عنوان یک 
جاذبه گردشگری و یا یک مقصد سفر نمی برد بااین حال این قضیه درباره دره عشق چهارمحال بختیاری کمی فرق دارد.

امروزه و با توجه به اطالعات در دسترس، شاید کمتر فردی از جامعه جهانگردان را بتوان پیدا کرد که عالقه ای به سفر و 
دیدار از مکان های گردشگری ایران زیبا را نداشته باشد. کشور ما به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 
و همچنین طبیعت بکر و منحصربه فرد، از دیرباز همواره به عنوان یک مقصد گردشگری هیجان انگیز شناخته شده است. 
از طرفی باوجود جاذبه های مختلف گردشگری هنوز مردم کشــورمان اطالع دقیقی نسبت به بسیاری از جاذبه های 
گردشگری ندارند. یکی از این جاذبه ها » دره عشق« است که به معرفی بیشتر آن می پردازیم:وقتی صحبت از طبیعت 
و طبیعت گردی می شود خیلی از ما یاد جنگل های سرســبز و دریای آبی بی کران با ساحل سفید شنی می افتیم اما 
طبیعت فقط به این ها ختم نمی شود، طبیعت می تواند یک کویر داغ و بی انتها و یا حتی یک دره  عمیق و ترسناک باشد! 
بله درست است دره هایی که حتی اسم شان یادآور خطر هستند یکی از زیباترین جلوه های طبیعت محسوب می شوند.

درگذشته شاید شنیدن اسم دره فقط واژه های منفی مثل سقوط و خطر را به یادمان می آورد؛ اما امروزه بسیاری از افراد 
متوجه شده اند که به هیچ وجه نمی توان از این پدیده های طبیعی و گاه زیبا چشم پوشی کرد. در هر منطقه از ایران دره هایی 
وجود دارد؛ اما شاید هیچ کدام به اندازه  دره عشق چهارمحال بختیاری دیدنی نباشند. به همین دلیل این بار به سراغ این 
دره می رویم. دره  عشق  در استان چهارمحال بختیاری قرار  گرفته و طوالنی ترین رود ایران یعنی رود کارون در آن جریان 

دارد  و یکی از تفریحات رایج در آن رفتینگ است.

چطور به دره عشق برویم؟
مسیر رسیدن به این دره هم دیدنی است اول ازهمه باید به جاده شهرکرد به ایذه بروید جاده ای که پر است از درخت های 
بلوط در دامنه های زاگرس، این جاده لقب خطرناک ترین و پرپیچ وخم ترین جاده ایران را دارد. البته سفر شما بعدازاین 
جاده تمام نمی شود مدتی که در مســیر این جاده به راه تان ادامه دادید باید راه تان را به سمت روستای جوزان و بعد 
دروک کج کنید ادامه  مسیر این روستا شمارا به دره  پر از عشق، دره عشق چهارمحال بختیاری می رساند.دره  عشق بیشتر 
جلوه های زیبای طبیعت مثل آبشار و رودخانه ها را در خود جا داده است و همه  این ها باعث شده تا روح خشن دره از 
بین برود و آرامش جای آن را بگیرد. جالب است بدانید که آب وهوا در یک جای این دره با جای دیگر آن بسیار متفاوت 
است و برای مثال در یک جای آن ممکن است هوا سرد باشد درحالی که در جای دیگر دره هوای گرم حکم فرما باشد 
درهرصورت همین اختالف دما باعث شده تا حتی جنس سنگ ها و دیواره های صخره ها هم باهم متفاوت باشد و شمارا 

عاشق طبیعت این منطقه کنند.

چرا به این دره عشق می گویند؟
البته هنوز مشخص نیست که این اسم چرا و چگونه روی این دره گذاشته شده است اما ازآنجاکه این دره، طبیعت عجیب 
و دل فریبی دارد بعضی ها می گویند که هر فردی بالفاصله بعد از دیدن دره عشق چهارمحال بختیاری عاشق آن می شود 
و به همین دلیل این اسم را روی آن گذاشته اند. بعضی از محلی های این منطقه هم می گویند که در زمان های گذشته 
دو نفر دلباخته هم می شوند که یکی از آن ها در یک سمت دره و نفر دیگر در سمت دیگر دره بوده است، در آن دوران پلی 
وجود نداشته که این دو نفر را به هم برساند و به همین دلیل هم این دو شخص خودشان را داخل آب دره می اندازند تا به 
هم برسند؛ اما هر دو می میرند.یکی از زیباترین جلوه های طبیعت در این دره وجود شالیزارها و باغ های انار در آن است که 
چشم انداز شگفت انگیز آن را دوچندان کرده است و همان طور که در باال هم گفته شد این ها تنها دیدنی های دره نیستند، 
یکی از مهم ترین المان های این دره رودخانه  کارون است که از بین دره می گذرد. رودخانه کارون به عنوان مهم ترین رود 
این استان و پرآب ترین رودخانه ایران و البته طوالنی ترین رود کشور یکی از اصلی ترین جاذبه های دیدنی دره 
عشق است.از دیگر دیدن های دره عشق چندین و چند 

آبشار بزرگ و کوچک آن است که بعضی از این آبشارها دائمی و بعضی ها موقت )فصلی( هستند که یکی از اصلی ترین 
و بزرگ ترین این آبشارها ۱۰۰ متر ارتفاع دارد و بسیار هم پر آب است. در کنار آبشارهای بزرگ و کوچک و رود پرجوش 
و خروشان کارون، روستاها هم از دیگر جلوه های دیدنی این دره محسوب می شوند که از مهم ترین آن ها می توان به 
گل سفید، دورک، دره یاس و دره عشق اشاره کرد. فرم قرارگیری این روستاها و این خانه های روستایی در میان سرسبزی 
این دره به گونه ای است که فورا تصویری از روستاهای شمال را به ذهن می آورد.باغ های انار از دیگر جاذبه های دره عشق 
هستند که به واسطه  آب رود کارون این باغ های پررنگ و لعاب به وجود آمده اند و رنگ این دره را رنگین تر کرده اند. در این 
منطقه، معروف ترین و بهترین باغ های انار را روستای دورک دارد و این در حالی است که در منطقه قبل از روستا خبری از 
حتی یک درخت انار هم نیست. در بعضی از بخش های این دره هم عشایر کوچ نشین و چادرهایشان را می توانید ببینید 
و مدتی را هم در کنار آن ها بگذرانید.اما از هر چه که بگذریم از رود کارون نمی توان گذشت تماشای این رود مهم و حیرت آور 
به یک طرف و اما رفتینگ در آن در کفه  دیگر ترازو قرار دارد و این یکی از بهترین تفریحاتی است که در آن می توانید داشته 
باشید. بسیاری از گردشگران ماجراجو ترجیح می دهند تا رفتینگ را برای بار اول در دره  عشق چهارمحال بختیاری و 
دررود کارون تجربه کنند. دره عشق با وجود زیبایی وصف ناپذیرش آن قدر که باید موردتوجه قرار نگرفته؛ اما باید دانست 

که کمی تبلیغات و سرمایه گذاری می تواند آن را به یکی از قطب های گردشگری تبدیل کند.

مسیر دسترسی به آبشار دره عشق
به این نکته توجه داشته باشید که مسیر دسترسی به دره عشق آسان نیست و دسترسی راحتی ندارد، به همین دلیل باید 
با آمادگی کامل راهی اینجا شوید. برای رفتن به آبشار دره عشق باید خود را به روستای دره عشق برسانید، از روی پل به آن 
سمت رودخانه بروید و به اندازه یک ساعت پیاده روی داشته باشید تا درنهایت بتوانید خود را به آبشار دره عشق برسانید.

چشمه های دره عشق
چشمه سارها دیگر جلوه طبیعت هستند که در دره عشــق می توانید از زیبایی و خنکای آن ها بهره ببرید. برخی از این 
چشمه ها چشمه آب معدنی هســتند و خواص درمانی نیز دارند که ازجمله آن ها می توان به چشمه روستای معدن 

اشاره کرد.

منطقه حفاظت شده هلن
یکی از دیدنی هایی که در دره عشق می توانید سراغی از آن بگیرید، منطقه حفاظت شده هلن است. جایی به وسعت 
۴۰ هزار هکتار که جنگل های وسیعی از بلوط را در خود جای داده و برای حیواناتی مانند شغال، گراز، خرگوش، خرس 
قهوه ای، مار افعی، عقاب طالیی، تشی و ...پناهگاهی امن فراهم کرده است.جالب است بدانید اسم این منطقه برگرفته 

از نام پرستاری آمریکایی به نام هلن است که در سال ۱۹۳۱ در اینجا به مداوای مردم می پرداخت.

روستاهای دره عشق
روستاهای دره عشق از دیگر دیدنی های جذاب دره عشق هســتند، اگر به گشت وگذار در روستا عالقه دارید و دوست 

دارید در سفر به اینجا بیشتر بافرهنگ مردم این منطقه آشنا شوید، می توانید بازدید از روستاهای دره عشق را 
نیز در برنامه سفرتان قرار دهید. گل سفید، پوراز، جوزستان، برنجگان، دره عشق، دورک، دره بید، دره یاس، 

سرکون پایین و سرکون باال، گل کله و معدن از مهم ترین روســتاهایی هستند که می توانید در دره 
عشق از آن ها دیدن کنید.

کوه های زاگرس

از رود و آبشار و چشمه گفتیم، حاال نوبت آن است که به سراغ کوه های معروف دره عشق برویم. کوه های سبزکوه و لجی 
در بخش شمال شرقی و کوه بزمنی، کرمان و کرکنجی در جنوب غرب، این منطقه وسیع به نام دره عشق را در برگرفته اند 

و با سینه ای ستبر از زیبایی های اینجا محافظت می کنند.

آشنایی با زندگی عشایر منطقه
یکی دیگر از جذابیت های سفر به دره عشق به ویژه در منطقه محافظت شده هلن این است که می توانید از نزدیک با عشایر 
در ارتباط باشید و کمی بیشتر بافرهنگ وزندگی آن ها آشنا شوید.پل سیمی کوچ رودرنهایت در گشت وگذارمان در دره 
عشق، به یک پل جالب و متفاوت می رسیم. پل سیمی کوچ رو که در قدیم مورداستفاده عشایر بوده و امروزه به عنوان 
یک اثر تاریخی مورد بازدید مردم قرار می گیرد. پلی با ۸ رشته سیم ضخیم که میخچه هایی محکم و فلزی آن را به در دو 
طرف دره نگه داشته است. کف و دیواره پل را با تخته های چوبی پوشانده اند و درگذشته انسان ها و حیوانات به راحتی از 
روی از دره گذر می کردند.این پل باوجوداینکه تنها با چند رشته سیم و چوب سرپا شده، اما به قدری خوب ساخته شده 

که در زمان عبور از روی آن نمی چرخیده و کوچک ترین حرکت تناوبی هم نداشته است.

تفریحاتی که در دره عشق می توانید تجربه کنید
طبیعت گردی، عکاسی، کمپینگ و پیک نیک، کوه نوردی، پیاده روی، ماهیگیری، دوچرخه سواری کوهستان و رفتینگ 

ازجمله تفریحاتی است که در این مقصد زیبا می توانید آن ها را تجربه کنید.

در سفر به دره عشق کجا بمانیم؟
به غیراز کمپینگ در این مقصد رویایی، گزینه دیگری برای اقامت در دره عشق ندارید. به همین دلیل اگر نمی خواهید 
شب را در دره بگذرانید، برای اقامت باید به سراغ هتل ها، خانه های محلی و اقامتگاه های بوم گردی شهرهای اطراف 

حساب بروید.

مسیر دسترسی به دره عشق
بعدازاینکه راه تان به سمت جاده ۷۲ )جاده شهرکرد-ایذه( را پیدا کردید و گردنه باجگیران را پشت سر گذاشتید، هشت 
کیلومتر دیگر مسیر را ادامه دهید تا درنهایت یک جاده فرعی در سمت چپ ببینید. این جاده که به اسم جاده روستای 
دورک مشهور است، ابتدا شمارا به روستای جوزستان و سپس پوراز می رساند و بعد از طی ۸ کیلومتر، روستای دورک 

را پیش روی شما قرار می دهد. دورک را که پشت سر گذاشتید و ۹ کیلومتر دیگر 
به پیش رفتید، به روستای دره عشق می رسید. ازاینجا می توانید 

تا آبشار دره عشق بروید اما باید پیاده این مسیر را 
طی کنید.

لذت سفر به»دره عشق« ایران
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مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم کرد:

یک میلیون و 300 هزار بیمه شده رایگان سالمت در اصفهان
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با اشاره به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده رایگان در استان 
اصفهان، گفت: در حال حاضر دهک های یک تا سه حق بیمه ندارند و بیمه سالمت شان رایگان است.

محمدحسین صفاری درباره خدمات رایگان بیمه سالمت، اظهار کرد: بیمه سالمت از سال گذشته 
هر فردی که بیمه درمانی ندارد را به مدت سه ماه رایگان بیمه می کند. پس از سه ماه بیمه رایگان، 
بر اساس آزمون و ارزیابی وســع طبق دهک بندی که وزارت رفاه ارائه می دهد، افراد باید حق بیمه 
کمی برای بیمه سالمت خود پرداخت کنند.وی در خصوص حق بیمه دهک های مختلف، توضیح 
داد: در حال حاضر دهک های یک تا سه حق بیمه ندارند و بیمه ســالمت شان رایگان است. حق 
بیمه  دهک های دیگر همچون دهک های پنج و شش ۲۷۶ هزار تومان برای یک سال است. ممکن 
است فردی هنگام ثبت نام بیمه سالمت متوجه شود دهکی که برای آن ها از سوی وزارت رفاه اعالم 
شده باالتر است و نسبت به آن دهک بندی اعتراض داشته باشــد، در این شرایط بیمه سالمت به 
مدت ســه ماه به صورت رایگان به آن فرد خدمات ارائه می دهد تا پیگیری کند چرا دهک باالتری 

برای او ثبت شده است.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان با اشــاره به خدمات همگانی این بیمه در کشور، افزود: در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بیمه سالمت به صورت سیستمی تمامی اطالعات افراد داخل کشور را از وزارت 
رفاه دریافت کرد و افرادی که در دهک های یک تا سه قرار داشتند را به صورت خودکار رایگان بیمه کرد. 
بعضی از افراد فکر می کنند بیمه درمانی ندارند، اما زمانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند با وارد 
کردن کد ملی در سامانه متوجه خواهند شد مشمول بیمه سالمت هستند، این اتفاق در حالی رخ 

داد که برخی افراد برای ثبت نام بیمه سالمت مراجعه  نداشتند و حتی مطلع نبودند.
 صفاری با اشــاره به اینکه حدود ۵۳۶ هزار نفر در روستاها و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر دارای بیمه 
سالمت رایگان هستند، خاطرنشــان کرد: درمجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده 

رایگان در استان اصفهان وجود دارد.

آزادسازی هزار و ۸4 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی 
اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته در ۳۶۵ فقره پرونده اجرایی، منجر 
به آزادسازی و رفع تصرف از هزار و ۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان شده است.

حجت االسالم اسدال...جعفری با اشــاره به مجموعه اقدامات انجام شــده در حوزه حفظ منابع 
طبیعی در سطح استان طی یک سال گذشــته اظهار کرد: اقدامات موثر انجام شده در حوزه حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی طی یک سال گذشته در ۳۶۵ فقره پرونده اجرایی 
منجر به آزادسازی و رفع تصرف از هزار و ۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان شده است.

وی در تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در این حوزه طی ۶ ماه ابتدایی امسال گفت: در ارتباط 
با رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی ۲۳۰ هکتار از اراضی متعلق به یکی از ارگان های دولتی که بدون 

مستند قانونی در تصرف قرار داشت )با ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان(، رفع تصرف شد.
حجت االسالم جعفری گفت: با پیگیری های دستگاه قضایی استان برای ۴۰ هکتار از اراضی موات 
حاجی آباد شهرستان شاهین شهر )به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان( سند به نام دولت صادر 
شد. رییس دستگاه قضایی استان اصفهان یکی از چالش های موجود در این مسیر را کمبود نیرو 
و امکانات الزم دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه های مختلف با کمبود نیروی انسانی و امکانات 
مواجه هستیم و این امر باعث می شود افراد سودجو و طلبکار که همواره به دنبال فرصت برای تحقق 
زیاده خواهی های خود هستند این اراضی را مورد تعرض و تجاوز قرار دهند و ضروری است هر یک از 
سازمان ها و نهاد های مسئول با هوشیاری کامل با تکمیل و تجهیز نیرو ها و امکانات خود با جدیت 

بیشتری اقدام کنند.

مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی:

پیشگیری از حمالت سایبری اولویت علوم پزشکی اصفهان است

 مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پیشگیری 
از حمالت سایبری در حوزه بهداشت و درمان از اهمیت باالیی برخوردار 
است و ضروری است تیم هایی تشکیل و نظارت های کافی صورت گیرد.

نورالدین سلطانیان اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک وظیفه و تکلیف 
سازمانی است که باید در اولویت برنامه کاری تمام مدیران دانشگاه قرار 
بگیرد و هرگونه تجهیزات و امکانات برای باال بردن امنیت ســایت های 
وابسته به دانشگاه و از جمله نســخه الکترونیکی نیاز به فراهم سازی 

دارد.
وی با اعالم اینکه پدافند غیرعامل از ابتدای تاریخ وجود داشته است، 
گفت: پدافند غیرعامل یک وظیفه سازمانی، اجتماعی و خانوادگی است 
که متاسفانه طی سال های اخیر در دانشگاه به آن توجه و اهمیت الزم 

داده نشده و بودجه کافی تخصیص نیافته است.
مشــاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اظهار اینکه 
دانشگاه علوم پزشکی تامین کننده تنها بخشی از سالمت است، گفت: 
اگر به پدافند غیر عامل دقت شــود ارائه خدمت به مــردم با کیفیت و 

سهل تر  صورت می گیرد.
وی دانشــگاه را یکی از بزرگ ترین خانواده های ســازمانی با ۳۵ هزار 
کارمند نام برد و افزود: تامین سالمتی یکی از وظایف اصلی این سازمان 

است که شعار»انسان سالم محور توســعه پایدار« را سرلوحه کار خود 
قرار داده است.

وی به ابعاد مختلف سالمت اشــاره و تصریح کرد: سالمت هفت بعد 
دارد که شامل جســمانی، روانی، عاطفی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی 
و شغلی می شود و وزارت بهداشــت تامین کننده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد 
سالمتی جامعه است و بین ۷۵ تا ۸۰ درصد تامین سالمت با همیاری و 

همکاری بین بخشی و دیگر دستگاه ها تامین می شود.
سلطانیان اعالم کرد: بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی دانشگاه 
در طول سال است که عدد بسیار سنگینی است و اگر دیگر دستگاه ها که 
تامین کننده بخش عمده ای از ســالمتی هستند، به وظایف خود عمل 

نکنند این بار بر نظام سالمت تحمیل می شود.
مشاور اجرایی رییس دانشــگاه، پدافند غیرعامل را یکی از موضوعات 
پر اهمیتی دانست که از همان ابتدای شروع به کار تیم مدیریتی جدید 
دانشگاه پدافند غیر عامل مرکز فوریت های حوادث را منفک و زیر نظر 
مستقیم حوزه ریاست دانشگاه قرار داد و از سوی دیگر بر اساس یک 
طرح آزمایشی مقرر شــد پدافند غیرعامل در راستای صرفه جویی در 
هزینه ها و منابع انسانی در کنار »اچ اس ای« اصفهان قرار بگیرد و پس 
از ارزیابی نتایج اولیه در دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور عملیاتی 

خواهد شد.
وی گفــت: مقوله های زیــادی را می توان تحت لفظ و شــعاع پدافند 
غیرعامل قرار داد، از بســتن کمربند ایمنی و کاهش میزان تصادفات، 
گذاشــتن کاله ایمنی تا پرداخت به موقع مطالبات کارکنان دانشگاه، 
افزایش میزان رضایتمندی آنها و پرداخت بدهی های دانشگاه از سوی 
ســازمان های بیمه گر، همــه و همه جزو پدافند غیرعامل محســوب 

می شوند.

اگر دســتگاه ها همکاری نکنند از تامین ســالمت جامعه عاجز 
خواهیم بود

ســلطانیان افزود: اگر دســتگاه ها و وزارت خانه هــای دیگر در تامین 
ســالمتی با وزارت بهداشــت و دانشــگاه ها همیاری نکنند، در تامین 

سالمت جامعه عاجز خواهیم بود.
مشاور اجرایی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: وقتی 
صحبت از پدافند غیر عامل و آفند می شــود ذهن ها به ســمت جهاد و 
جنگ و درگیری می رود در صورتی که منظور از پدافند بصیرت اندیشی 

و اتخاذ تدابیر الزم قبل از وقوع هرگونه حادثه است.
وی با اشاره به اینکه حیات شامل دو بخش عقیده و تالش بر رسیدن به 
عقیده و هدف است، گفت: در این راستا بایدها و نبایدهایی تعریف شده 

است که در این حوزه باید به پدافند غیرعامل توجه شود.

لزوم همگرایی بیشــتر ارکان مختلف دانشگاه برای تحقق پدافند 
غیرعامل در شرایط حساس کنونی

مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پدافند غیرعامل 
را یک موضوع مهم در زندگی شــخصی خواند و گفت: پدافند غیرعامل 
وظیفه ســنگینی بر دوش تمام متولیان در حوزه دانشگاه گذاشته و از 

حساسیت باالیی برخوردار است.
وی، خواستار همگرایی هر چه بیشتر ارکان مختلف دانشگاه برای تحقق 
پدافند غیرعامل در مقطع حســاس کنونی شد و افزود: در حال حاضر 
دانشــگاه مبلغی بالغ بر هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی 
طلبکار است که عدم وصول به موقع این مطالبات نه تنها دانشگاه را در 
بخش های متفاوت با چالش روبه رو خواهد کرد بلکه حوزه پدافند غیر 

عامل را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
سلطانیان با اشاره به اینکه الزم است ســالمت هنوز به عنوان یک امر 
اصلی در سبد خانوار دیده شود، گفت: تامین امنیت و سالمت از وظایف 

اساسی متولیان در هر کشور است.

با مسئولان جامعه

ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهــان گفت: 
مسئوالن استان پیگیر هستند که در اصفهان صنایع 
و به ویژه نیروگاه ها حتما با ســوخت گاز تولید برق 
داشته باشند و هیچ کس در اصفهان موافق استفاده 

از سوخت مازوت نیست.
ســید محمدرضا نوحی درباره کاهــش دمای هوا 
و برخی نگرانی ها نســبت به اســتفاده از سوخت 

دوم)مازوت(، اظهار کرد: هفته گذشــته جلسه ای 
دراین باره برگزار شد و تا به امروز هیچ برنامه ای برای 

استفاده از سوخت دوم اعالم نشده است.
وی تصریح کــرد: فعال در تامین ســوخت گاز هیچ 
مشــکلی نداریم و نیروگاه ها بــا گاز، تولید انرژی 

می کنند.
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان در پاسخ به 
این ســوال که کدام یک از نیروگاه های ما سوخت 
دوم مازوت دارند، توضیح داد: سال گذشته نیروگاه 
شهید محمد منتظری حدود ۳۰ تا ۴۰ روز سوخت 

دوم مازوت را استفاده کرد.

وی افزود: در شــرایط فعلی و با کاهش دمای هوا 
هیچ برنامه ای برای استفاده از سوخت دوم مازوت 

در نیروگاه شهید محمد منتظری نداریم.
نوحی همچنین تاکید کرد: به دلیل مصرف پایین، 
اکنون هیچ مشــکلی در تامین برق کشور در فصل 

سرد سال نداریم.
وی البته گفت: مسئوالن استان پیگیر هستند که در 
اصفهان به ویژه نیروگاه ها حتما با سوخت گاز تولید 
برق داشته باشــند و هیچ کس در اصفهان موافق 
استفاده از ســوخت مازوت نیســت؛ اما باید دید 

شرایط چگونه خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

هیچ کس موافق استفاده از مازوت نیست

دیدار همسر شهید 
مهدی باکری با 

مادر شهید »آرمان 
علی وردی«

جمعــی از خانواده شــهدای 
دفــاع مقــدس، مدافع حرم 
و مدافــع امنیت بعــداز ظهر 
روز شنبه ۱۴ آبان با حضور در 
منزل شهید آرمان علی وردی 
با خانواده شهید مدافع امنیت 

دیدار و گفت وگو کردند.

پاسخ سازمان ثبت احوال به ادعای»جاوید رحمان«:

منعی برای انتخاب اسم »ژینا« وجود ندارد
روابط عمومی سازمان ثبت احوال اعالم کرد: تاکنون ۶هزار و ۲۶۸ نام ژینا در کشور به ثبت رسیده و 

انتخاب این نام یا تغییر به نام ژینا ممانعتی ندارد.
روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشــور اعالم کرد: اخیرا  گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران 
مطلبی تحت عنوان اینکه »سیستم ثبت احوال ایران هیچ وقت به مهسا امینی اجازه ثبت اسم ژینا 
را نداده است« منتشر کرده  که این موضوع کامال کذب است و صحت ندارد و انتخاب این نام یا تغییر 
به نام ژینا ممانعتی ندارد به طوری که هم اکنون در کل کشور تعداد ۶ هزار و ۲۶۸ نام ژینا وجود دارد 
و در کردستان ۲ هزار و ۱۸ و در سقز ۲۹۷ اسم ژینا در سیستم ثبت احوال ایران به ثبت رسیده است.

الزم به ذکر است، چندی پیش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مدعی شده بود 
که حقوق مردم کرد در ایران همیشه نادیده گرفته شده است. مثال ژینا اسم کردی است، اما سیستم 
ثبت احوال ایران هیچ وقت به مهسا امینی اجازه ثبت این اسم را نداده است که این امر از اساس 

کذب بوده و صحت ندارد.

 مدیریت بانک دی به مجمع سهامداران بنیاد شهید 
واگذار می شود

رییس بنیاد شهید گفت: مجمع سهامداران بنیاد شهید، مدیریت بانک دی را برعهده خواهد گرفت.
امیرحسین قاضی زاده هاشــمی  اظهار کرد: آیین نامه پایان خدمت ایثارگران تنظیم و بودجه آن 
تصویب و ۱۷۵۳ میلیارد تومان برای آن اختصاص داده شده است، که به ایثارگران واجد الشرایطی 

که در سایت ثبت نام کرده اند، تعلق خواهد گرفت.
رییس بنیاد شــهید و امورایثارگران گفت: ۲۲ واحد ســاختمان جدیــد اداری در مناطق محروم 
خریداری و ۹ ساختمان جدید اجاره شده است؛ بسیاری از امالک ما توسط اشخاص مصادره شده 
و تا کنون ۵۳۰ مصالحه انجام شده است. خانه های ایثار برای نگهداری ایثارگران جانمایی شده که 

تا پایان سال خانه های ۶ استان آماده تحویل خواهد شد.
وی افزود: بودجه بنیاد شهید و امورایثارگران در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد بود که امسال این عدد 
به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اما خواسته ما برای امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
اســت و با بودجه فعلی همه ی برنامه های خود را نمی توانیم پیاده کنیم. قاضی زاده گفت: حقوق 
والدین شهدا از مبلغ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رشد کرده است، 
اما به دلیل تورم این رشد ۷۰ درصدی به چشم نمی آید، این افزایش در سرانه درمان خانواده شهدا 

و جانبازان هم بوده که از ۱۷۶ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کاهش ذخیره گروه خونی o منفی در اصفهان
سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخیره گروه خونی O منفی در 

اصفهان اکنون برابر با چهار روز است که افزایش میزان ذخیره آن همچنان ضروری است.
فرشته آرامش درخصوص وضعیت ذخیره خون استان اصفهان، گفت: ذخیره خون استان اصفهان 
درحال حاضر برابر با ۵.۸ روز و ذخیره خون شــهر اصفهان برابر با ۵.۱ روز است؛ درصورتی که میزان 
ذخیره مطلوب حدود هفت تا هشت روز اســت. او با تاکید بر کمبود تمام گروه های خونی به ویژه 
ذخیره گروه خونی O منفی، افزود: ذخیره گروه خونی O منفی طی روز های گذشته برابر با سه روز 

بود و اکنون برابر با چهار روز است که افزایش میزان ذخیره آن همچنان ضروری است.
سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون اســتان اصفهان تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن 
فصول سرد سال، اهدای خون کاهش یافته است، اما با افزایش جراحی های الکتیو و بیماری های 
عفونی روبه رو هســتیم و با توجه به نیاز مســتمر برخــی بیماران به خــون و فرآورده های خونی، 

شهروندان اهدای خون را در دستور کار خود قرار دهند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

اصفهان در حال پشت سر گذاشتن 
موج اول آنفلوآنزاست؛

موج بعدی؛ اوایل دی!
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: روند کاهشــی آمار آنفلوآنزا از چهار روز 
پیش در استان آغاز شده است و در حال پشت 
سر گذاشــتن موج اول این بیماری هستیم. 
پژمان عقدک افزود: موج آنفلوآنزا از اواســط 
مهر شروع شد و افزایش یافت؛ اما از چند روز 
گذشته آمار آن افت پیدا کرده و این روند ادامه 
می یابد. وی با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزا هر 
ســال با فراز و فرودهایی همراه است، اظهار 
داشــت: در زمان حاضر قله مــوج اول آن را 
گذراندیم؛ اما این احتمال وجود دارد که موج 
دوم آن ۲ یا سه ماه آینده و اواخر آذر یا اوایل 
دی امسال اتفاق بیفتد. وی، مهم ترین عامل 
در پیدایش موج بعدی آنفلوآنزا را عدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی دانست و اضافه کرد: 
آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است بنابراین 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانند استفاده 
از ماســک، فاصله گذاری اجتماعی و شست 
و شوی مداوم دســت ها و همچنین تزریق 
واکسن در پیشگیری از ابتال به آن موثر است.

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: همچنین بدن انسان باید در 
برابر این بیماری قوی باشد که عواملی مانند 
سبک زندگی ســالم، مصرف میوه، سبزی، 
مایعات و پروتئین، خواب مناسب و تحرک 
کافی بــرای تحقق آن ضروری اســت.  وی 
درباره کرونا نیز گفت: آمار همه گیری بیماری 
کووید۱۹ طی یک هفته اخیر در استان اصفهان 
به طور تقریبی ثابت بــود و میزان مرگ و میر 
بســیار کم بود و در چهار روز به صفر رســید. 
عقدک افزود: تعداد بیماران کرونایی بستری 
در بخش مراقبت هــای ویژه میانگین ۲۰ نفر 
و ثابت بوده اســت و تا زمانی که این بیماران 
را داریم، احتمال مرگ و میر ناشــی از کرونا 
وجود دارد. وی با اشاره به آخرین رنگ بندی 
همه گیری بیماری کووید۱۹، اظهار داشت: از 
۱۴ آبان هیچ یک از شهرســتان های استان 
اصفهان در وضعیت قرمز و بسیار پر خطر قرار 
ندارند و ۲ شهرستان نطنز و نایین در وضعیت 

نارنجی )پر خطر( هستند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

460 هزار نفر در راستای قانون جوانی جمعیت تسهیالت فرزندآوری دریافت کردند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: بخش های زیادی از قانون جوانی جمعیت در حال اجرایی شدن است و بر همین اساس تاکنون ۴۶۰ هزار 
نفر تسهیالت فرزندآوری دریافت کرده اند. امیرحسین بانکی پور در جمع خبرنگاران  با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از پیری جمعیت، تنها ۶ سال فرصت مانده، 
به تشریح تدابیر تشویقی دولت برای حمایت از قانون جوانی جمعیت پرداخته و اظهار داشت: از زمان ابالغ مصوبات قانون جوانی جمعیت حدود ۱۰۰ هزار مادر 
که صاحب فرزند دوم و بیشتر شده اند، خودرو دریافت کرده اند. وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۶۰ هزار نفر تسهیالت ازدواج کرده اند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ۴۶۰ هزار نفر تسهیالت فرزندآوری را دریافت کرده اند، یادآور شد: خوشبختانه بخش های زیادی از 
قانون جوانی جمعیت در حال اجرایی شدن است به طور مثال  به ازای ازدواج و هر فرزند ۲ درصد به امتیاز و سن استخدام اضافه شده و تعداد زیادی از متقاضیان 
با استفاده از این طرح توانستند استخدام شوند. بانکی پور گفت: بر همین اساس الیحه افزایش دو برابری ساالنه حق اوالد و افزایش ۵۰ درصدی حق تاهل به 

مجلس ارائه و تصویب شد و این طرح از ابتدای مهر اجرایی می شود.

عکس: فارس



 :AFC رییس

جام جهانی قطر در خاطره ها باقی خواهد ماند
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا براین باور است که جام جهانی قطر با موفقیت برگزار خواهد شد و خواستار حمایت از این کشور شد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
الوطن، تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تنها دو هفته دیگر باقی مانده است. شیخ سلمان بن ابراهیم، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا بار دیگر حمایت خود را از جام 
جهانی ۲۰۲۲ اعالم کرد.وی گفت: جام جهانی بعد از ۲۰ سال دوباره به قاره آسیا برگشته است. این رقابت در شرایط سختی برگزار می شود به طوری که جهان هنوز 
از شوک کرونا خارج نشده است و به همین خاطر بسیاری براین باور بودند که قطر در این شرایط نمی تواند میزبان خوبی باشد.بن ابراهیم ادامه داد: تالش هایی 
که فدراسیون فوتبال قطر و مسئوالن برگزاری جام جهانی در این کشور انجام داده اند، بسیار خوب بوده است و اطمینان داریم که قطر میزبان خوبی خواهد بود. 

ما براین باور هستیم که جام جهانی قطر در خاطره ها باقی خواهد ماند و باید از این کشور حمایت شود.
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ادامه اعتراض آلمانی ها: به قطر نروید!
 رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نزدیک به دو هفته دیگر آغاز می شود؛ اما حواشی مربوط به میزبانی 
این مسابقات همچنان در بسیاری از کشورها حرف اول را می زند. بسیاری از گروه های حقوق بشری در 
ماه های اخیر سعی کردند توجه مردم، رسانه ها و مدیران را به شرایط این کشور و خصوصا رفتاری که با 
کارگران مهاجر در جریان ساخت ورزشگاه ها و زیر ساخت های مورد نیاز صورت گرفته جلب کنند چون 
گفته می شود که بسیاری از آنها در طول این مدت بر اثر فشار کار از دنیا رفته اند که تعداد آنها به هزاران نفر 
می رســد. هواداران فوتبال آلمان در چند ماه اخیر بارها و بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند و 
سعی کردند فدراسیون فوتبال این کشور را برای واکنش نشان دادن به این موضوع تحریک کنند؛ اما در 
این زمینه موفق نبوده اند. آنها این هفته نیز در جریان دیدارهای بوندسلیگا با استفاده از بنرهای بزرگی 
که طراحی کرده بودند سعی کردند به این روند ادامه دهند و اعتراض شان را به اقدامات صورت گرفته از 
سوی دولت قطر ابراز کنند. هواداران هرتابرلین در جریان دیدار برابر بایرن مونیخ بنری را با خودشان به 
ورزشگاه برده بودند که روی آن نوشته شــده بود:» پانزده هزار مرگ برای 576۰ دقیقه فوتبال. شرم بر 
شما.« هواداران بروسیا دورتموند نیز  در جریان بازی برابر بوخوم بار دیگر بنر بسیار بزرگی را در سیگنال 

ایدونا پارک به نمایش درآوردند که عبارت »بایکوت قطر ۲۰۲۲« روی آن به چشم می خورد.

تاریخ سازی خانوادگی: اولین مالدینی که به میالن گل زد!
میالن در چارچوب رقابت های هفته سیزدهم لیگ ایتالیا به مصاف اسپتزیا رفت و موفق شد با نتیجه 
1-۲ برابر این تیم به پیروزی برسد. گل اول این بازی را شاگردان استفانو پیولی وارد دروازه حریف کردند 
اما اسپتزیا موفق شد توسط بازیکن سابق میالن که حاال پیراهن این تیم را به تن دارد بازی را به تساوی 
بکشاند. بازیکن ۲1 ساله این فصل به صورت قرضی از میالن جدا و راهی اسپتزیا شد تا فرصت بیشتری 
برای حضور در میدان داشته باشد.وی با حضور در این بازی به دومین نفر از اعضای خانواده مالدینی 
تبدیل شد که برابر روسونری به میدان رفته است.پیش از او تنها چزاره مالدینی، پدر بزرگش، در هشتم 
ژانویه 1967 در ترکیب تورینو برابر میالن قرار گرفته بود، دیداری که در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید. 
اما پیش از این هرگز هیچ یک از اعضای خانواده مالدینی برابر میالن گلزنی نکرده بود و حاال این رکورد 

در این خانواده مشهور دنیای فوتبال به این بازیکن تعلق پیدا کرده است.

تصور بارسلونا بدون حضور »پیکه« دشوار است
پیکه در جریــان بازی بارســلونا برابر آلمریا که بــا پیروزی ۰-۲ این تیــم همراه بود از این باشــگاه و 
همچنین از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. این بازیکن در طول دوران حضورش در بارســا موفق شــد 

او همچنین افتخارات بسیاری را شــامل قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان کسب کند. 
تــا در تیم ملی اســپانیا نیز فاتح جام ملت های اروپا و همچنین جام جهانی  شــد 
در حالــی یکی از پــر افتخارترین بازیکنان ســال های اخیر به حســاب بیاید.پیکه 

این تصمیم را گرفت که بیشــتر از یک ســال از قراردادش با باشگاه 
بارسلونا باقی مانده بود؛ اما شرایط برایش به شکلی پیش رفت 

که به این نتیجه رسید بهتر است هرچه زودتر از مستطیل 
سبز خداحافظی کند و به دوران حرفه ای فوتبالش به 

عنوان بازیکن خاتمه دهد. پیکه در 
حاضر میان تشویق پر شور تماشاگران 
که در جمع هم در ورزشــگاه نوکمپ و در حالی 

تیمی هایش اشک می ریخت برای همیشــه از این ورزش خداحافظی 
کرد. لینه کر که پیش از این سابقه بر تن کردن پیراهن بارسا را داشته با 
انتشار توئیتی در این باره نوشت:» آخرین بازی برای جرارد پیکه بزرگ با 
پیروزی به پایان رسید. تصور تیم بارسلونا بدون حضور او دشوار است«. 

دلیل حذف حسن یزدانی مشخص شد؛ 

خداحافظی همیشگی با دوئل پادشاه کشتی و تیلور؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب متفاوتی راهی جام جهانی کشتی 
آزاد در آمریکا می شود. تیمی جوان و در غیاب ستاره ها که فقط برای 
کســب تجربه راهی جام جهانی خواهد شد.برخالف گذشته این بار 
نتایج جام جهانی اهمیتی برای فدراسیون و کادرفنی تیم ملی کشتی 
آزاد ندارد و قرار نیست که به بهانه حضور در آمریکا نتایج این مسابقات 

در حد قهرمانی جهان اهمیت پیدا کند.
جام جهانــی کشــتی آزاد تورنمنت درجه ۲ در ســطح دنیاســت و 
بــه همیــن دلیــل از اولویــت برنامه هــای فدراســیون کشــتی 
خارج شــده اســت.هنوز مشــخص نیســت با توجه به شــرایط 
 سیاســی پیــش آمــده و حواشــی فراوانــی که ســال گذشــته

 برای این تیم به خاطر برگزاری مســابقه دوســتانه بــا آمریکا رخ 
داد، بتواند مجوز ســفر به آمریکا را دریافت کند. بــا این حال برخی 

از رســانه ها از ســفر قریب الوقــوع ایــن تیــم به 
 دبــی بــرای حضــور در ســفارت

 آمریکا خبر دادند. 

غیبت یزدانی و زارع
بر خالف انتظار قرار اســت تیم 

ملی کشتی آزاد با ترکیب نفرات 
زیر ۲۳ ســال خود در جام جهانی 

آمریکا که به صورت تیم به تیم برگزار 
می شود، به میدان برود. شاید خیلی ها 
تصــور می کردند که حضــور ایران در 
آمریکا این شرایط را به وجود بیاورد 
که باز هم حســن یزدانی با دیوید 
تیلور روبه رو شود؛ اما حاال مشخص 
شــده که یزدانی از ترکیب سفر به 

آمریکا خط خورده است. 
این روزها حســن یزدانــی به چهره 
خبرساز و پرحاشیه کشتی ایران تبدیل 
شــده، به همین دلیل پنجشــنبه به 

همراه پدرش راهی فدراسیون شد تا 
 با وساطت هادی عامل با علیرضا 

دبیــر دیــدار کنــد و اندکی از 
حواشــی را کم کند. عالوه بر 
یزدانی، امیرحسین زارع هم 

در آمریکا کشتی نمی گیرد. پژمان درستکار تصمیم دارد که به نفرات 
جوان تر میدان بدهد و به همین دلیل ستاره ها را کنار گذاشته است. 

قاسمپور به آمریکا نمی رود؟
برخی از رسانه ها خبر از حضور کامران قاسمپور در ۸6 کیلوگرم 

دادند. اتفاقــی که دور از ذهن نیســت چرا کــه کامران 
می خواهد در المپیک کشــتی بگیرد و به همین دلیل 

۸6 عالقــه دارد که بــاز هم به 
کیلوگــرم برگــردد. 

بــا توجــه بــه 
لیفه  دیسکا

شدن سجاد غالمی در وزن ۸6 کیلوگرم رقابت های امیدهای جهان، 
این کشتی گیر به آمریکا اعزام نمی شود و حاال این شایعه وجود دارد 

که کامران قاسمپور یا علی سوادکوهی جایگزینش  شوند. 

تیلور در جام جهانی کشتی نمی گیرد
 حضور احتمالی قاســمپور درجام جهانی کشــتی
  آزاد این شــائبه را به وجود آورده کــه او با تیلور

 هم در این مســابقات رودررو می شود؛ اما این 
 احتمال بسیار ضعیف است. اول اینکه کامران 
در مســابقات قهرمانی جهان نزدیــک به 9۳ 
 کیلوگرم بــوده و کم کردن 7 کیلوگرم و رســیدن

 به ۸6 کیلوگــرم موضوعی نیســت کــه به این 
 سادگی عملی باشــد.آن هم در شرایطی که بعد از 
جهانــی صربســتان هنوز کامــران تمرین کشــتی 
 نداشــته و این امکان وجــود نــدارد 5 الــی 6 کیلوگرم
  را در چند هفته کم کند. ضمــن این که تیلور هم االن

 برنامه ای بــرای حضور در جــام جهانی 
ندارد و ســعی می کند که با حضور در 
پان آمریکــن و انتخابی تیم ملی 
آمریکا بــرای قهرمانی جهان 

آماده شود. 

اطری در آمریکا
در وزن 61 کیلوگــرم بــا توجه 
به عملکــرد ضعیــف آرمان 
حبیــب زاده در رقابت هــای 
امیدهــای جهــان، احتمال 
حضور رضا اطری در این وزن 

زیاد است.
هر چند کــه حضــور در این 
مســابقات شــاید برای رضا 
اطری هم مناسب نباشد. اطری 
هم باید اندکــی وزن کم کند و این 
به ســود اطری نیست. شــاید بهتر باشد در این 
وزن هم یک جوان محک بخورد تا جانشــینی برای 

اطری باشد.

سوژه  روز

ابقای »مهاجری« روی نیمکت نفت مسجدسلیمان!
پس از شایعات و ماجراهای فراوان، رضا مهاجری روی نیمکت نفت مسجدسلیمان ابقا شد. پس 
از نتایج ناامیدکننده با نفت مسجدسلیمان، شایعات زیادی پیرامون رضا مهاجری و ادامه کارش 
در این تیم خوزستانی شکل گرفته بود و به نظر می رسید او شانس کمی برای ادامه کار با زردپوشان 
مسجدسلیمان داشته باشد.رضا مهاجری 57 ســاله نیز فعال فرصت این را دارد تا تیمش را در 

طول مدت جام جهانی، آماده چهار دیدار باقی مانده نیم فصل کند و از پایین جدول باال بکشد.
نفت مسجدسلیمان که شروعی درخشــان در این فصل لیگ برتر داشت، پس از کسب تنها یک 

امتیاز در شش بازی اخیر به منطقه قرمز جدول سقوط کرده است.

بیرانوند:  می دانیم کی روش از ما چه می خواهد
علیرضا بیرانوند در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت: لژیونرها نیستند به جز دو سه 
نفر که آمده اند. این هفته دوم است که مرتب صبح و بعدازظهر تمرین می کنیم شرایط خیلی خوبی است 
همه بچه ها آماده هستند. دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد شرایط خودش و شناخت از حریفان 
گفت:  خدا را شکر شرایط خودم خوب است مثل تمام بازیکنان دیگر، همه برای بازی های خیلی خوب 
آماده هستیم. بیرانوند در مورد اینکه چقدر امیدوار است تیم ملی این دوره بتواند از گروه خودش صعود 
کند، گفت:  ما دوره قبل خیلی شانس داشتیم می توانستیم از گروه مان صعود کنیم. کی روش جام جهانی 
قبلی بود و می دانیم که از ما چه چیزی می خواهد که در بازی ها پیاده کنیم مسلما با توضیحات بیشتری 

که در این مدت به ما داده شانس زیادی داریم که بتوانیم بازی های خیلی خوبی انجام دهیم .

استخوان ساق مدافع حریف ایران خورد شد
 مدافع چپ تیم ملی فوتبال آمریکا از ناحیه پا آسیب دیده و نیاز به عمل جراحی دارد؛ به همین دلیل از 
فهرست جام جهانی تیم ملی کشورش حذف شده است. باشگاه آنتورپ روز شنبه اعالم کرد که این بازیکن 
جوان ۲۳ ساله، در بیمارستان مونیکا دئورنه در آنتورپ، بلژیک، عمل جراحی مچ پا را انجام داده است.

واینز گفت که استخوان ساق پایش شکسته و سه تا چهار ماه از میادین دور خواهد بود. وی در اینستاگرام 
خود نوشت: »زندگی پر از فراز و نشیب است. متاسفانه استخوان ساق پایم شکست و مجبور شدم عمل 
کنم. ناراحت بودم که شانس حضور در جام جهانی را از دست دادم، اما تا آخر از تیم حمایت خواهم کرد.«

استوری مشترک پرسپولیسی ها و استقاللی ها با یک عکس خاص
استقالل فصل پیش توانست قهرمان لیگ برتر شــود و آبی ها پس از 9 ســال به این عنوان رسیدند. 
آبی های تهرانی در حالی قهرمان شدند که نساجی هم توانست قهرمان جام حذفی شود و این دو تیم در 
بازی سوپرجام فوتبال ایران به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار استقالل توانست با تک گل امیرارسالن 
مطهری به پیروزی و قهرمانی برسد.پس از قهرمانی آبی ها یحیی گل محمدی با انتشار یک استوری این 
قهرمانی را به استقاللی ها تبریک گفت. پس از این قهرمانی حاال در اتفاقی نادر، بازیکنان پرسپولیس و 

استقالل با انتشار یک استوری مشترک به حمایت از یکدیگر پرداختند.

»ساپینتو« برای یک استقاللی سوغاتی می آورد
ساپینتو  بابت برد برابر  نساجی خیلی خوشــحال بوده و پیش از ترک تهران به مطهری گفته حتما یک 
سوغاتی ویژه از پرتغال برایش می آورد تا تالشش برای موفقیت استقالل و خودش را تالفی کند. دوستان 
این بازیکن هم پیش بینی کرده اند این ســوغاتی به احتمال زیاد یک کاالی ورزشــی خواهد بود. ولی 
مطهری که بعد از زدن این گل به خاطر تداوم حضورش در اســتقالل خوشــحال است در صحبتی که با 

سرمربی اش داشته به او گفته کار خاصی نکرده  است.

مستطیل سبز

مصائب انتخاب 26 مسافر 
جام جهانی 2022

کارلوس کــی روش در یکــی، دو هفته اخیر 
بی ســروصدا روی نام 5 بازیکــن تیم ملی 
خط قرمز کشیده است. این تصمیم به دلیل 
عملکرد ضعیف این بازیکنان در مســابقات 
باشگاهی یا در تمرینات تیم ملی نبوده است، 
چراکه در ایــن تمرینات بازیکنان بیشــتر از 
تمرینات تاکتیکــی، ریــکاوری می کردند. 
اتخاذ چنین تصمیمی به دلیل ترافیکی است 
که در خطوط ســه گانه تیم ملی وجود دارد.

کارلوس کــی روش در پایان هفتــه یازدهم 
لیگ برتر، ابتــدا آرمین ســهرابیان و محمد 
خدابنده لو از تیــم گل گهر را خــط زد. این دو 
بازیکن در تمــاس با مهــدی خراطی، مدیر 
اجرایی تیم ملی متوجه شدند که نباید برای 
حضور در تمرینات ریکاوری تیم ملی به تهران 
سفر کنند.در ادامه، سه بازیکن استقالل هم 
متوجه شدند از لیست کارلوس کی روش کنار 
گذاشته شده اند و نباید در تمرینات ریکاوری 
بعد از بازی با نساجی شــرکت کنند. محمد 
محبی، مهدی مهدی پور و مهدی قائدی بعد 
از قهرمانی به همراه استقالل در سوپر جام به 
تهران برگشتند تا در تمرینات ریکاوری در کمپ 
تیم های ملی شرکت کنند، اما متوجه شدند 
در لیست کارلوس کی روش جایی ندارند. به 
نظر می رســد که این 5 بازیکن دیگر شانسی 
برای بازگشت به اردوی تیم ملی ندارند. البته 
از بین بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی، چند 
بازیکن دیگر هم خط خواهند خورد، چون در 
نهایت ســرمربی تیم ملی باید ۲6 مسافر را 
برای حضور در دوحه و جــام جهانی انتخاب 
کند.رویای حضور در جــام جهانی برای این 
5 بازیکن به پایان رسیده است؛ به ویژه برای 
محمد محبی، بازیکنی که به بهانه همراهی تیم 
ملی در جام جهانی از سانتاکالرا به استقالل 
آمد. او انتظار داشت در لیست نهایی تیم ملی 
برای سفر به دوحه جای بگیرد. شانس حضور 
در عرصه مســابقات ملی هنوز برای همه این 
بازیکنان ادامه دارد، چراکه بعد از جام جهانی، 
جام ملت های آسیا در راه است و به طور حتم 
در ادامه مسیر و بعد از جام جهانی ترکیب تیم 

ملی دستخوش تغییر خواهد شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

پورعلی گنجی، نماد 
یک بازگشت خاص

مدافع سی ســاله تیم ملی فوتبال 
ایران بعد از غیبــت در انتخابی جام 
جهانی، اینک برای درخشش در دور 
نهایی مسابقات، سرشــار از انگیزه 

است.

مراســم رونمایی از کتاب زندگی نامه شهید سجاد 
عفتی با نام»نخسایی ها« و کتاب زندگی نامه شهید 
اصغر منافی زاده با عنوان »دوبنده خاکی« با حضور 
برخی از مسئوالن کشوری و لشکری، خانواده معزز 
شــهدا، برخی اعضای هیئت اجرایی کمیته المپیک 
و قهرمانــان و پیشکســوتان کشــتی در محل خانه 
کشتی شــهید مصطفی صدرزاده در کمپ تیم های 
ملی برگزار شد.در این مراســم علی رضا دبیر رییس 
فدراسیون کشتی، مهدی میرجلیلی رییس سازمان 
بسیج ورزشــکاران به همراه علی رضا پاکدل، مهرداد 
علی قارداشی و مهدی گودرزی اعضای هیئت  اجرایی 
کمیته ملی المپیک حضور داشتند.علیرضا دبیر در این 
مراسم، گفت: هیچ موقع حال کشتی این قدر خوب 
نبوده؛ نه در مدال آوری، نــه در امکانات و نه از لحاظ 
احترام بین مردم. حداقل تاریخ ۳5 ساله اش را من 

یادم هست. دوره آقا تختی، دوره ما و حیدری ها و این 
دوره. از هر نظری چه امکانات، چه مدال و چه جایگاه 
هیچ وقت مثل این دوره نیست. وا... همه اش برکت 
این شهداست، اگر من بگویم کار من است که خاک بر 
سرم! شهید غیرت دارد روی جایی که به نامش شده، 
روزی اش را شهدا می رسانند و ما تا به حال نمانده ایم و 
نمی فهمیم چطور انجام شده است.رییس فدراسیون 
کشتی افزود: این مراســم ها کد به ما می دهد، نه که 
سالی یک بار بزرگداشــت بگیریم. این کف خیابان 
ماهاست، نام گذاری مســابقات بزرگداشت به نام 
علیرضا دبیر که نه، الگوی واقعی باید معرفی شود و 
به نام شهدا باشد. این ها می توانند 7۰ هزار شفاعت 
کنند. ۴ دسته انعمت علیهم داریم، امام ها، صدیقین، 
صالحین و شهدا. انعمت علیهم والیت اهل بیت است. 
دبیر افزود: یک نقدی اگر بخواهم بکنم این است که 

فرهنگ جهاد و جبهه در دهه 7۰ کف جامعه نیامده که 
اگر می آمد، خیلی مشکالت را نداشتیم. خدا آخرش 
با فضلش ما را می ســنجد اما جواب شــهدا را دادن 
سخت است. چه مدیر بی عرضه ای که کار نمی کند و 
چه کسی که به کشور لطمه می زند.وی تصریح کرد: 
15۰۰ شهید کشتی گیر در کشــور داریم و تا روزی که 
طاقت داشته باشــم، باید کتاب شان در بیاید. ماهی 
۲ کتاب باید با ادبیات کشتی گیری بیرون بیاید چون 
هر جامعه ای ادبیات خودش را دارد. روزی از سمت 

آن هاست، نه ما. 

دبیر:هیچ موقع حال کشتی این قدر خوب نبوده است
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مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری:

 در تامین خودرو و راننده جهت سرویس دهی مدارس
 با چالش بزرگی مواجه شدیم

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری اصفهان گفت:در حال حاضر بیش از 
۹۰ درصد تقاضاهای سرویس دانش آموزی را پوشش داده ایم.محمد پرورش اظهار کرد: با توجه به 
فراگیری پاندمی کرونا و تعطیلی مکرر مدارس، در ســال های گذشته تعداد زیادی از رانندگان فعال 
در زمینه حمل ونقل دانش آموزی از این حوزه خارج شــده بودند، اما با بازگشایی موقت مدارس در 
فروردین و اردیبهشت امســال، حدود ۱۴۰۰ خودرو مهیا شد تا بتوانند ســرویس دهی مدارس را به 
انجام برسانند.او افزود: با توجه به حجم تقاضای باالیی که در مهرماه شاهد آن بودیم در بحث تامین 
خودرو و راننده جهت سرویس دهی مدارس با چالش بزرگی مواجه شدیم که در این زمینه در سازمان 

تاکسیرانی و شرکت های حمل ونقلی تالش های زیادی صورت گرفت.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: حدود ۵۸۰۰ 
خودرو جذب و تامین کرده ایم تا رانندگان بتوانند در سرویس مدارس فعالیت کنند که این به معنای 
افزایش چندین برابری نسبت به اردیبهشت ماه امسال است و در این خصوص توانستیم، سرویس 

دهی حدود ۵۸ هزار دانش آموز را هماهنگ کنیم.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری خبر داد:

اجرای پروژه  آرام سازی محله حصه در سال آینده
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث میدان عــروج و تملک و تعریض خیابان 
شهید رییسی در این محور در حال اجراست، گفت: پروژه آرام سازی محله حصه از جمله پروژه های 
شاخص این منطقه محسوب می شود که در مرحله طراحی است و امیدواریم در سال آینده اجرایی 
شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، داوود بحیرایی در جلسه بررســی پروژه های محله محور منطقه ۱۰ 
شهرداری که با حضور »سیداحمد نواب« مشاور شــهردار اصفهان در امور محالت برگزار شد، اظهار 
کرد: با توجه به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر ارتقای کیفیت زندگی در محالت امسال دو محله 
حصه و مصلی از منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان برای اجرای پروژه های محله محور در نظر گرفته شده 
است.وی با بیان اینکه بیشتر پروژه های محله محور این منطقه به مرحله اجرا رسیده است، ادامه 
داد: در کنار طرح های محله محور، پروژه های کالنی نیز در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان شکل گرفته 
است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث میدان عروج و تملک و تعریض خیابان 
شهید رییســی در این محور در حال اجراســت، تصریح کرد: پروژه آرام سازی محله حصه از جمله 
پروژه های شاخص این منطقه محسوب می شــود که در مرحله طراحی است و امیدواریم در سال 

آینده اجرایی شود.

اجرای دیوارنگاره با موضوع »بارگاه ملکوتی امام مهربانی ها« 
در منطقه ۹

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان، هنر دیوارنگاره را دیالوگی ماندگار در انتقال بسیاری از مفاهیم به 
شهروندان دانست و گفت: دیوارنگاره مزین به بارگاه ملکوتی امام مهربانی ها با هزینه یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال به عنوان اثری جذاب و ماندگار در منطقه ۹ نقش می بندد.به گزارش ایمنا، سیدسلمان 
قاضی عسگر اظهار کرد: نقش بستن دیوارنگاره روی دیوارهای شهر به عنوان بخشی از نماهای شهری، 
در ایجاد آرامش بصری و تبدیل فضاهای بی اثر شهری به منظری زیبا و تاثیرگذار از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.وی افزود: هنر دیوارنگاره مذهبی در معنای هنر شیعی با محوریت ائمه معصومان با 
قدمتی چند صد ساله، از مهم ترین گونه های دیوارنگاری ایرانی است که دوران اوج و شکوفایی خود 

را در دوران قاجار سپری کرد.

شــهردار اصفهان با اشاره به قرار داشــتن در آستانه 
تدوین بودجه ۱۴۰۲ گفت: بر اساس تجربه همکاران 
خدمات شهری در رابطه با بودجه اگر روی شاخص ها 
تمرکز کنیم، موفق خواهیم شــد.علی قاسم زاده با 
حضور در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
گفت: در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ شهرداری قرار 
داریم. تجربه خدمات شــهری در حــوزه مدیریت 
بحران پیامی برای ما در تدوین بودجه دارد که اگر بر 

شاخص های پیامدمحور تمرکز کنیم، موفق خواهیم 
بود.وی  با تاکید بر اینکــه در تدوین بودجه، عملکرد 
یا موفقیت صرفا نباید مالک باشــد، گفت: در واقع 
باید بررسی شــود فعالیت شــهرداری تا چه اندازه 
موجب ارتقای شاخص های مثبت شده و چه میزان 
شــاخص های منفی را کاهش داده است.شهردار 
اصفهان افزود: حتی در حوزه فرهنگی که سخت ترین 
حوزه از نظر سنجش است، باید شاخص ها را بررسی 
کنیم و بر اساس آن بودجه بندی را انجام دهیم تا به 
نتیجه برسیم؛ به طور مثال می توان برنامه ریزی کرد 
که ۱۰ رفتار و فرهنگ شهروندی در شهر را ارتقا بخشیم 
و از سوی دیگر میزان نزاع در شهر را کاهش دهیم.وی  

با تاکید بر اینکه اگر این رویکرد در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ 
شود، بودجه موثری خواهیم داشت، تصریح کرد: در 
این راستا می توان بررسی کرد با این میزان هزینه ای 
که انجام شده، چه اتفاقات مثبتی در حوزه معماری و 
شهرسازی، خدمات شهری، فرهنگی و سایر حوزه ها 
افتاده است.قاسم زاده ادامه داد: هوشمندسازی نیز 
باید بر اساس شاخص های قابل سنجش انجام شود 
تا بتوان بررسی کرد آیا این مهم سرعت کار را افزایش 
داده و موجب رضایتمندی شهروندان شده است یا 
خیر، زیرا نمی خواهیم فقط نمایش هوشمندسازی 
بدهیم، چراکه نتیجه آن برای مدیریت شهری بسیار 

مهم است.

شهردار اصفهان:

در تدوین بودجه، نباید فقط عملکرد یا موفقیت مالک باشد

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛
آمادگی مدیریت شهری اصفهان در برابر بحران ها

در جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر بر آمادگی مدیریت شهری اصفهان در برابر بحران های 
طبیعی و غیرطبیعی تاکید شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای شورای اسالمی شهر به مناسبت هفته 

پدافند غیرعامل میزبان مدیران حوزه خدمات شهری و مدیریت بحران شهرداری بودند.
مدیریت شهری برنامه عملیاتی برای بحران ها داشته باشد

امیر سامع، رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این نشســت با بیان اینکه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران موضوعات مهم شــهری محسوب 
می شــود، اظهار کرد: برای مقابله با بحران ســه بخش آمادگی، مقابله، پایش و بازگشت به شرایط 
عادی تعریف شده است که باید به آن توجه کرد.وی با بیان اینکه سیستم های پشتیبانی، انرژی، آب، 
بودجه، انبارداری و تجهیزات در بحران ها باید آماده باشند تا در لحظه صفر بحران فرمان دهند، گفت: 
باید مدیریت شهری برنامه عملیاتی برای بحران ها داشته باشد، البته اگر چه اقدامات خوبی در این 
بخش انجام شده اســت، اما هنوز راه نرفته زیادی داریم.رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه زمانی که یک بحران پیش می آید، 
درمی یابیم چقدر آماده هستیم، تصریح کرد: تامین تجهیزات در لحظه اول وقوع بحران امکان پذیر 

نیست، از این رو الزم است در این بخش کارهای مهمی انجام دهیم و آماده باشیم.
محله محوری با تمرکز بر رفع گلوگاه ها

احمد شریعتی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه خدمات انجام شده 
در حوزه پدافند غیرعامل در شهر قابل توجه اســت، اظهار کرد: با توجه به بازنشستگی مدیر بحران 
و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان باید نیروی توانمندی جایگزین شود تا فعالیت ها را با توجه 
به اینکه اصفهان معین تهران اســت به خوبی ادامه دهند، زیرا حادثه خبر نمی کند.وی با بیان اینکه 
شهر اصفهان نقاط حادثه خیزی دارد که هنوز شناسایی نشده است، افزود: بر اساس منشور شورای 
اسالمی شهر و تاکید مدیریت شــهری بر محله محوری الزم اســت در محالت با تمرکز بر گلوگاه ها 
فعالیت کرد، زیرا یک ســرعت گیر نامناســب نیز می تواند موجب وقوع حوادث شود.عضو شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه با کمک توانمندان در محالت همچون بسیج و فعاالن مساجد 
می توان اقدامات خوبی را در حوزه مدیریت بحران در محالت شهر رقم زد، گفت: پناهگاه هایی در دوران 
هشت سال دفاع مقدس در شهر ساخته شد که در حال حاضر بال استفاده مانده است و در مدیریت 

بحران می توان از آن استفاده کرد.
نگهداری مقدم بر تعمیرات است

مهدی بقایی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه اقدامات در حوزه 
تعمیرات و نگهداری جهادی و هوشمندانه است، اظهار کرد: اقدامات و قراردادها در بخش تعمیرات 
و نگهداری از کارگرمحور به تجهیزمحور تغییر کرده است، زیرا در نگاه مدیریت شهر نگهداری مقدم بر 
تعمیرات است.وی با اشاره به فعالیت های مدیریت شهری در بخش انرژی تجدیدپذیر، افزود: به 
همت شورای اسالمی شهر بودجه خوبی برای این بخش تصویب شد؛ به طوری که ۷۰ درصد مناقصه 

در حوزه انرژی تجدیدپذیر به پایان رسیده است
آمادگی مدیریت شهری در برابر بحران ها

ســیدرضا جعفریان فر، مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان نیز اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان اولین شهرداری است که برای پدافند غیرعامل در بودجه مناطق و سازمان های خود ردیف 
اختصاصی در نظر گرفته است، در این راستا ســال گذشته ۴۵۰ میلیون تومان و امسال ۶۰۰ میلیون 
تومان برای این مهم تخصیص داده شد.وی با بیان اینکه شــهر اصفهان در زمینه پدافند مردم نهاد 
گام هایی برداشته است، افزود: در این راستا گروه امدادیاران آموزش داده شدند، زیرا قرار است این 
گروه ها در تمام محالت تشکیل شود تا در حوادث و بالیا یاری کننده شهرداری باشند.آموزش های 
الزم در رده های کارگران، کارمندان و مدیران انجام شده است، آموزش پدافند سایبری نیز به تازگی 

برای مسئوالن مربوط برگزار شد.

با مسئولان

دیدگاهشورا

یک پژوهشگر حوزه معماری و 
برنامه ریزی شهری:

اصفهان؛ جوالنگاه 
ساخت  وسازهای بی کیفیت

نویســنده کتاب »جوهره مکان؛ پژوهشــی 
درباب معماری کردن در اصفهان« با بیان اینکه 
معماری شهر اصفهان نه تنها در امتداد گذشته 
خود عمل نکرده، بلکه هیچ اصفهان معاصری را 
نیز به نمایش نگذاشته است، گفت: این شهر در 
حال حاضر جوالنگاه ساخت  وسازهای عمدتا 
بی کیفیتی شــده که نه تنها خــارج از ظرفیت 
زیست محیطی منطقه توسعه اصفهان است، 
بلکه با روحیه این شــهر هیچ تناســبی ندارد. 
سهند منشی افزود:»معمار پیش از همه یک 
کنشگر اســت و این کنشــگری، به خصوص 
باید در حوزه های اجتماعی بــروز و ظهور پیدا 
کند. متاسفانه نوع ســاز و کار موجود در حوزه 
حرفه مندی در معماری ایران از دانشکده های 
معماری تا حوزه کار حرفــه ای، به نوعی نقش 
معمار را فقط به برآورده کــردن نیازها و منافع 
کارفرمایان محــدود کرده اســت، منافعی که 
بخش عمده آن هــا به کیفیت ســکونتگاه ها 
و مکان هــا توجه نمی کنــد و فقط بــه دنبال 
حداکثر منافع اقتصادی است و همین موضوع 
ســکونتگاه های ما را دچار آسیب های جدی 
کرده اســت.«وی ادامه داد: باید گفت اگر به 
آوازه باغ شــهر اصفهان در جهــان توجه کنیم و 
اینکه کالبد و فضای شهر اصفهان به خصوص 
از دوران صفویــه به بعد، جهانی را ســاخت که 
به نصف جهان معروف شــد، وضعیت معاصر 
این شــهر نه تنها مملو از مشکل بلکه اسفناک 
شده اســت. این شــهر با اینکه ظرفیت های 
بی شماری برای تبدیل شــدن به یک الگوی 
جهانی معاصر داشته، در حال حاضر جوالنگاه 
ساخت وسازهای عمدتا بی کیفیتی شده است 
که نه تنها خــارج از ظرفیت زیســت محیطی 
منطقه توسعه است بلکه با روحیه این شهر هیچ 
تناسبی ندارد.این پژوهشــگر حوزه معماری 
و برنامه ریزی شــهری گفت: ذهنیت معماران 
به عنوان کنشــگران اجتماعی به جای اینکه با 
این سازوکار مقابله کند، از دانشــگاه گرفته تا 
محیط کار به گونه ای تربیت شده که این منافع 

اقتصادی را تامین کند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:احیای بافت تاریخی جویباره نه تنها به حفاظت از بخشی ارزشمند از تاریخ اصفهان 
می انجامد، بلکه توسعه کیفی گردشگری اصفهان را هم در پی خواهد داشــت.علیرضا ایزدی  اظهار کرد: »محور های تاریخی اصفهان با پیشینه ای بیش از 
یک هزار سال که حتی در برخی اوقات قدمت آن به پیش از اسالم نیز می رسد، در محور های شمال و شمال شــرق اصفهان واقع شده که نیازمند توجه ویژه 
است.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: »محور تاریخی جویباره یکی از قدیمی ترین محور های حیات شهری 
اصفهان است که بر اساس شهادت برخی منابع شــکل گیری آن به بیش از اسالم و حتی ایام تواریخ اســطوره ای ایران بازمی گردد، بااین حال وجود آثاری 
ارزشمند از سده های پنجم و ششم هجری قمری و همچنین وجود مقبره کمال الدین اسماعیل شاعر شهیر اصفهانی در سده هفتم هجری قمری که به دست 
مغوالن به شهادت رسید در این محور تاریخی، باعث شده تا با همکاری و همت شهرداری اصفهان این محور تاریخی را حتی االمکان احیا و از آثار تاریخی باقی 
مانده آن حفاظت کنیم.«وی افزود: »احیای بافت تاریخی این مجموعه نه تنها به حفاظت از بخشی ارزشمند از تاریخ اصفهان می انجامد، بلکه توسعه کیفی 

گردشگری اصفهان را هم در پی خواهد داشت.«

احیای بافت تاریخی جویباره اصفهان

نقش بر سفال
فــن تزییــن زیرلعابــی از 
کهن ترین فنون تزیین سفال 
در ایران به شــمار می آید که تا 
امروز نیز ادامه یافته اســت. 
برخــی از ســفال های پیش 
از اســالم و بســیاری از آثار 
ســفالین پس از اسالم با این 

شیوه تزیین شده اند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مسئوالن می گویند ترافیک صبحگاهی  اصفهان  نسبت به سال های قبل بهتر شده اما مردم هنوز گالیه مند و کالفه هستند؛

آمارهای خوب، مشاهدات بد!

در حالی که مهر ماه را پشت سر گذاشتیم؛ اما هنوز هنگام صبح 
ترافیک صبحگاهی زمان زیادی از سرنشــینان و مسافران را 
می گیرد این در حالی است که آمارها نشــان از بهبود شرایط نسبت به 

سال های قبل می دهند.
با آغاز فصل تحصیــل در خیابان ها و حتی بزرگراه هــا، ترافیکی های 
کیلومتری رو می توان مشــاهده کرد که براســاس گفته کارشناسان و 
مســئوالن این امر برای روزهای ابتدایی امری طبیعی تلقی می شود 
زیرا در روزهــای ابتدایی اولیا ترجیح می دهند شــخصا فرزندان خود 
را به مــدارس ببرند.اما پس از گذشــت یــک ماه این امــر طبیعی، 
غیرطبیعی به نظر می  رسد. اینکه هنوز پس از گذشت یک ماه و اندی 
از شروع ســال تحصیلی هنوز عالوه بر ترافیک صبحگاهی، بزرگراه ها 
 هم کیلومترها قفل شــده اند دیگر نشــان از ناکافی بودن برنامه های

 اجرا شده دارد.
به گفته مسئوالن، پس از دو سال تعطیلی مدارس به علت همه گیری 
کرونا سرویس های مدارس شغل خود را تغییر داده و ترجیح می دهند 
سرویس مدارس را پوشش ندهند و مسئوالن نیز برای قانع کردن این 
قشر اقدام به افزایش هزینه های سرویس کردند؛ اما این روش تا چه 

حد موثر بوده و چه مقدار بر ترافیک تاثیر گذاشته است؟

 ســرهنگ محمدرضــا محمــدی درخصــوص ترافیــک اصفهــان
 همزمان با بازگشــایی مدارس اظهار داشــت: این مشکل هرساله در 
شــهرهای بزرگی مانند اصفهــان رخ می دهد که از نظر مــا یک اتفاق 

طبیعی است.
وی افزود: برای مدیریت این ترافیک، در جلســاتی از جمله شــورای 
ترافیک استان که پیش از بازگشــایی مدارس برگزار شد، طرح شناور 
شدن ساعت کاری ادارات مطرح و اجرایی شــد.رییس پلیس راهور 
استان اصفهان با بیان اینکه به نظر می رسد باید برنامه ریزی دقیق تری 
انجام شــود، بیان کرد: در برخی موارد حتی ســرویس های مدارس و 
خانواده های دانش آموزان برخی مسائل ترافیکی را رعایت نمی کنند که 
در نهایت منجر به بروز ترافیک سنگین در خیابان ها می شود.سرهنگ 
محمدی تصریح کرد: عالوه بر شناورسازی ســاعت کاری ادارات، اگر 
ســاعت کاری مدارس هم کمی تغییر پیدا می کــرد، ترافیک کاهش 

می یافت.
وی با بیان اینکه در برخی خیابان ها تعداد مدارس زیاد است، گفت: اگر 
قرار باشد همه ما همزمان جلوی مدرسه برویم و فرزند خود را همزمان 
با سرویس مقابل مدرسه پیاده کنیم، قطعا به طور طبیعی منجر به بروز 
ترافیک سنگین و قفل شدن آن خیابان می شود و انتظاری که مردم از 

پلیس راهور دارند که ترافیک را روان کند، غیرمنطقی است؛ در صورت 
اشباع ظرفیت معابر، کاری از دست پلیس راهور بر نمی آید.

نتیجه مطلوب طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات اصفهان در 
مهرماه

حســین حق شــناس در خصوص ترافیــک صبحگاهی کالن شــهر 
 اصفهــان در گفت وگو با خبرنگار تســنیم با بیان اینکــه نتیجه اجرای

  طــرح شناورســازی ســاعت کاری ادارات در مهرماه مطلــوب بود و 
 هدف توزیع سفر در ســاعت پیک ترافیک را برآورده کرد، اظهار داشت: 
 قله اوج ترافیــک خودروهــا و مســافرین حمل و نقــل همگانی ۱۵ 
 درصد کاهش یافت و در عــوض هر دوره اوج ترافیــک )صبح، ظهر و

  عصــر( نیم ســاعت افزایش یافــت که ایــن توزیع ترافیــک باعث 
 روانــی بیشــتر ترافیــک و افزایــش ظرفیــت خدمــات اتوبوس و

 مترو شد.
وی افزود: امسال در مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
بعد از دو ســال تعطیلی در دوران کرونا، شــاهد تقاضای سفر بیشتر 
خودروها نســبت به دوران قبل از کرونا بودیم؛ تغییر رفتار مردم ناشی 
از دوران کرونا در استفاده بیشــتر از خودروی شخصی و استفاده کمتر 
از حمل و نقل همگانی در وضعیت ترافیک شــهر مشــهود بود.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان بیان کرد: آمارها نشان می دهد 
که در مهرماه ۱۴۰۱ نســبت به مهرماه ۱3۹۸ - پیش از شیوع ویروس 
کرونــا - حدود ۲۵ درصــد مجموع مســافران حمل و نقــل همگانی 
)اتوبوس، مترو و تاکســی( کاهش یافته و با خودروی شخصی سفر 

می کنند.
وی تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته در سازمان تاکسیرانی برای 
جذب سرویس مدرسه، به در خواست ۹۰ درصد افراد متقاضی پاسخ 
داده شــده و برای ۵۸ هزار دانش آموز اصفهانی ســرویس تهیه شده 
است؛ اما همچنان ۱۰ درصد افراد متقاضی فاقد سرویس هستند. این 
تعداد دانش آموز با ۵ هزار و ۶۰۰ خودرو جا به جا می شوند و ۷۰ درصد 

خودروها در یک روز، دو سرویس مدرسه انجام می دهند.
 وی با اشــاره به تــداوم اجرای طــرح شناورســازی ســاعت کاری
  ادارات خاطر نشــان کرد: مطابق نظرســنجی که توســط شــهرداری
  اصفهان صــورت گرفته اســت، 33 درصــد از اولیــای دانش آموزان

 با شــغل کارمند از ایــن طرح اســتفاده کرده اند و بیــش از ۸۰ درصد 
 شــرکت کنندگان در نظرســنجی خواســتار ادامه طرح شناورسازی

 ساعت کاری ادارات بودند.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بین 140 هزار تا 150 هزار نفر از 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان حائز شرایط بوده و بر 

این اساس نسبت به تامین زمین اقدام شده است.
علیرضا قاری قرآن در خصــوص میزان واحدهایی کــه در طرح نهضت ملی 
مسکن در تعهد استان اصفهان است، اظهار داشت: مطابق با برنامه کل کشور، 
بالغ بر 250 هزار واحد سهم استان اصفهان اســت که از این تعداد حدود 50 
هزار واحد روستایی و بالغ بر 200 هزار واحد مســکونی شهری برنامه ریزی 
شده است. وی با بیان اینکه در بخش روستایی اقدامات الزم در دست انجام 
است، افزود: در بخش مسکن شهری نیز طی چند مرحله ثبت نام در سطح 
استان اصفهان در مجموع 422 هزار نفر برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت 

نام کردند که ثبت نام ها به صورت خوداظهاری بود.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ادامه داد: بررســی های الزم در 
خصوص احراز شرایط ثبت نام کنندگان انجام شــده؛ اما با توجه به رسیدگی 
مواردی که در این طرح مورد اعتراض بوده به طور تقریبی می توان گفت بین 
140 هزار تا 150 هزار نفر در کل استان حائز شرایط هستند و ما براین اساس 

نسبت به تامین زمین اقدام کردیم.
قاری قرآن درباره تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان 
گفت: استان اصفهان بالغ بر 110 شهر دارد که برای تامین زمین در تمامی این 

شهرها پیش بینی های الزم انجام شده است.
وی ادامه داد: در شــهرهایی که زمین دولتی وجود داشت بالفاصله اقدامات 
بعدی به عمل آمد و شهرهایی که فاقد زمین دولتی بود از روش هایی همچون 
الحاق زمین )تامین زمین در داخل بافت محدوده شهری(، تامین از طریق 
زمین هایی که در اختیار دستگاه های دیگر بود و یا از طریق بخش خصوصی، 

پیگیری شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون برای ساخت 
بیش از ۹0 هزار واحد مسکونی در گستره اســتان اصفهان تامین زمین شده 
اســت. قاری قرآن ادامه داد: تامین زمین از طریق زمین های مازاد ســایر 
دستگاه های دولتی به دو شیوه انجام شد؛ روش اول اینکه مطابق با قانون، 
اراضی مازاد آنان شناسایی و پس از ســیر مراحلی در اختیار این طرح قرار 
داده شد و روش دوم از طریق توافق با دســتگاه اجرایی بود به این طریق که 
زمین دولتی را در اختیار این طرح قرار دهند و بخشی از آن نیز به کارکنان خود 

دستگاه اجرایی که واجد شرایط هستند، اختصاص پیدا کند.
وی در خصوص خدمات روبنایی و زیرســاختی این طرح اظهار داشت: این 
مجموعه خدمات، بخشی از خود پروژه است که باید همزمان با پروژه انجام 
شــود بنابراین  این موارد دســته بندی شــده و با وجود اینکه اجرا در نقاط 
مختلف، یکسان نیست اما تقریبا به الگوی مشترکی دست یافتیم و مطابق 

با آن پیش می رویم.
قاری قرآن افــزود: در شــهرهایی که انبوه ســاخت مســکن را داریم باید 
هماهنگی های الزم با دســتگاه های مربوطــه و وزارتخانه ها جهت خدمات 
انشعابی انجام شود همچنین برای ساخت دسترسی ها و جاده پیگیری های 
الزم به عمل آمده است تا بتوانیم با توافقاتی که انجام می دهیم شهرداری ها 

را در این امر دخیل کنیم.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ابراز امیدواری کــرد که همزمان 
با ساخت مســکن های طرح نهضت ملی مسکن اســتان اصفهان مباحث 

زیرساختی نیز تکمیل شود.
وی در خصوص خدمات شــهری طرح نهضت ملی مســکن استان اصفهان 
شــامل فضاهای آموزشی، ورزشــی، فرهنگی، درمانی و … گفت: در تمامی 
طرح های تفکیکی در استان، سطوح خدماتی روی نقشه ها به صورت تفکیکی 
دیده شــده اســت به عبارتی در این طرح هیچ پروژه ای نیســت که سطوح 
خدماتی نداشته باشد؛ اما متولی اجرای آن دستگاه های مربوطه است. قاری 
قرآن گفت: در این رابطه با توجه به اینکه نیاز به پیش بینی بودجه اســت در 
شورای مسکن استان اطالعات الزم در اختیار دستگاه های مربوطه قرار داده 

شد تا در بودجه های ساالنه لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه ســاخت این خدمات هزینه بر بــوده و بودجه های ادارات 
شهرستان ها معموال محدود است، گفت: منبعی تحت عنوان صندوق مسکن 
در قانون پیش بینی شــده و از این طریق نیز هزینه های زیرساختی تامین 

می شود.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و رییس ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری بر تبدیل منابع انسانی به 

سرمایه انسانی و ساختن آینده های انسان محور تاکید کرد.
 به گــزارش روابــط عمومی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای کشــور، 
»غالمحســین حســینی نیا«، نیروی انســانی دارای صالحیت حرفه ای و 
شایستگی های الزم مبتنی بر مهارت های مورد نیاز مشاغل را ضرورتی انکار 
ناپذیر برشــمرد و افزود: در جوامع توســعه یافته و در حال توسعه، سرمایه 
انســانی یکی از مهم ترین عناصر موثر در بهبود، بهــره وری و ارتقای کیفیت 
تولید محصول است، بنابراین ارتقای مهارت منابع انسانی یکی از مهم ترین 
فاکتورهای تاثیرگــذار در ایجاد ارزش افزوده و ارتقــای کیفیت محصوالت 

محسوب می شود.
 وی، رویکــرد ســازمان در تدویــن اســتاندارد، به منظــور تقاضــا محور 
کردن آموزش، با مشــارکت شــرکای دولتی و غیر دولتی به ویژه صنوف و 
صنایع، استانداردهای شایســتگی مبتنی بر ســند حرفه و نیاز واقعی بازار 
کار عنوان کرد و افزود: بررســی نتایج نیازســنجی و شناســایی شغل های 
مرتبط حوزه لوازم خانگی و سیســتم های صوتی تصویری و دیگر مشاغل، 
برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشــی در راســتای تربیت نیروی ماهر 
بخش های مختلف تولید و خدمات پس از فروش، معرفی مربیان منتخب 
جهت همکاری در تدوین محتوای دوره های آموزشــی مجازی و تلفیقی بر 
 اساس نیاز سنجی و ... از تعهدات ســازمان آموزش فنی و حرفه ای در این

 تفاهم نامه است.
به گفته رییس سازمان، همکاری در معرفی نیروی انسانی توانمند، آموزش 
دیده و ماهر مــورد نیاز گروه و کمک به اشــتغال زایی مهــارت آموختگان، 
بهره گیری از کارشناســان و مربیان در آزمون های عملی کارآموزان حســب 
ضرورت، ســنجش و ارزشــیابی مهارت مطابق با قوانین بر اساس تقویم و 
برنامه زمان بندی سازمان و ارائه گواهینامه معتبر به مهارت آموختگان، تحت 
پوشــش قرار دادن بیمه مســئولیت مدنی کارآموزان و مجوز نصب تابلوی 
مشترک آموزشــی ســازمان و گروه در محل درب مرکز و کارگاه های تجهیز 
شده، همکاری در تهیه و تدوین منابع آموزشی، نظارت بر برگزاری مسابقات 

مهارت و ... از دیگر تعهدات سازمان بوده است.
معاون وزیر کار، وجود مهارت منابع انسانی را یکی از عوامل عمده کسب و کار 
در رسیدن به رضایت مشتری دانست که می تواند منجر به وفاداری مشتری 
شــود و اذعان داشــت: ارزیابی و اصالح مســتمر دوره ها و منابع آموزشی، 
همکاری در برگزاری ســمینارها و همایش های علمی و مهارتی، کارگاه های 
آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای مهارتی، تشــویق و ترغیب کارآفرینان به 
اســتفاده از دســتگاه ها و فناوری های نوین، اجرای طرح های مطالعاتی، 
شناسایی اســتادکاران مهارتی، اجرای طرح مدیریت مشارکتی مراکز ثابت 
دولتی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی توســعه مهارت آموزی و همکاری در 

برگزاری مسابقات مهارت از تعهدات مشترک این تفاهم نامه است.

جذب منابع انسانی ماهر در گروه صنعتی انتخاب
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب بــا بیان اینکه تحول و دگرگونی ســریع و 
مداوم در منابع سخت افزاری و نرم افزاری بنگاه های صنعتی و اقتصادی و 

به کارگیری تکنولوژی های نوین، مدیران صنایع و کاربران محصوالت تولیدی 
را وادار به برنامه ریزی و پیاده ســازی آموزش تخصصی و فراگیری مستمر 
مهارت ساخته است، از جذب نیروی انسانی ماهر پس از کسب آموزش های 

مهارتی و سنجش مهارت توسط این گروه خبر داد.
محمدحسین فهیمی، تصریح کرد: گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، بازده 
سرمایه گذاری های خود را با اســتفاده از تجربیات قدرتمند تیم ها و شبکه 
دانش جهانی اش به صورت مستمر افزایش می دهد؛ در نتیجه، ما از طریق 
ارتقای سطح مهارت افراد کمک می کنیم تا کسب آموزش های مهارتی توسط 

سرمایه های انسانی منتج به یک شغل شود.
وی، تمرکز بر مردم، مشارکت واقعی، رهبری فکری و همواره کامل و ماهرتر 
بودن را از ارزش های ســازمانی این گروه خواند و گفت: شناسایی مشاغل 
موجود و آینده پژوهی مشاغل جدید، نیازســنجی آموزشی و اولویت بندی 
نیازهای آموزشی شاغلین در حوزه لوازم خانگی، فراهم سازی زمینه اشتغال 
مهارت آموختگان، ترغیب فعاالن حوزه لوازم خانگی و دیگر مشــاغل در به 
کارگیری منابع انسانی ماهر و دارای صالحیت حرفه ای، معرفی کارشناسان 
و متخصصان صاحب تجربــه جهت عضویت در کمیتــه تخصصی تدوین و 

بازنگری استانداردها و ... از تعهدات گروه صنعتی است.
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب، پیش بینی ضوابط مورد نیاز برای رتبه بندی 
نمایندگی ها و عاملیت های مجاز جهت برگزاری دوره های آموزشی، اجرای 
دســتورالعمل احتســاب گواهینامه های مهارت در نظام ارزیابی طرح طبقه 
بندی مشاغل، تامین و پرداخت هزینه ســرانه آموزشی کارآموزان و ... را از 

دیگر تعهدات این گروه صنعتی برشمرد.
وی در پایان داشــتن مهارت تخصصی در پاسخ به مشــتریان را بسیار مهم 
دانست و از جذب نیروهای آموزش دیده ماهر که  سنجش مهارت حرفه ای 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای را با موفقت طی کرده اند، خبر داد.
 بر اســاس این گزارش، آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری که مدت اعتبار آن 
3 سال است با حضور محمدرضا شاه پســند،معاون آموزش، علی حسین 
شــهریور،معاون پژوهش، برنامه ریزی و ســنجش مهارت و محمدهادی 
حبیبی ماچیانی ،مدیرکل دفتر آموزشــگاه های آزاد و مشارکت های مردمی 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان گفت: طی شش ماه نخست 
امسال رکورد تولید 14۹4270 تن چدن مذاب به ثبت رسید.

شهرام گلی  اظهار کرد: با وجود تمام کمبود ها به ویژه زغال داخلی، در شش ماه 
نخست امســال رکورد تولید 14۹4270 تن چدن مذاب با تالش کادر مختلف 
سرپرستی، مهندسی، فورمن ها، تکنیســین ها، کارگران و همچنین همکاری 
بخش های مختلف کارخانه به ثبت رسید و رکورد قبلی شش ماه پارسال که به 

میزان 1355768 تن بود، در این مدت شکسته شد.
وی درباره این رکورد و فعالیت های صورت گرفته برای کاهش مصرف انرژی، 
اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال مجموع کک مصرف شده در کوره بلند 
772 هزار و هفتاد و دو تن بوده که در مجموع در سه کوره بلند کارخانه به ازای هر 
یک تن چدن 517 کیلو کک درشت دانه وریز دانه که از این مقدار 504 کیلو گرم 
به ازای یک تن چدن کک درشت دانه دانه و13کیلوگرم به ازای یک تن چدن 
کک ریز دانه مصرف شده است. وی  گفت: در بخش مواد آهن دار سه کوره بلند 
کارخانه نیز کل گندله مصرف شده 628 هزار و 64۹ تن، آگلومره یک میلیون 
و 466 هزار و 322 تن، سنگ آهن درشــت دانه 352 هزار و 788 تن و سنگ 
آهن منگنز دار نیز به میزان 38 هزار و ۹67 تن سنگ کوارتزیت 606۹ تن وسنگ 

منگنز درشت دانه ۹251 تن برای تحقق تولید شش ماه مصرف شده است.
معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهــان اضافه کرد: در کارگاه جنبی 

ســرباره برای تحقق این میزان از تولید نیز فعالیت خوبی وجود داشــت، به 
گونه ای که میزان سرباره تولید شده در شش ماه به564322 تن و 378 کیلو 
به ازای یک تن چدن رسید که کاهش 4.5 درصدی را نشان می دهد و در کارگاه 
چدن ریزی بخش کوره بلند 110 هزار و ششــصد پانزده تن در این شش ماهه 

شمش چدن تولید شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مصرف انرژی در ســه کوره بلند نسبت به مدت 
مشابه سال قبل چگونه بوده است، گفت: امسال 12.22 گیگاژول به ازای یک 
تن چدن مصرف انرژی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

1.13 درصدی را نشان می دهد.

دو رویداد نمایشــگاهی صنایع غذایی و تبلیغات از چهارده آبان در نمایشگاه 
بین المللی اصفهان برپا شده است. بر اساس اعالم شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان، نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین 
آالت و تجهیزات وابسته و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات، 

چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته در اصفهان گشایش یافت.
در این نمایشگاه ها 107 شرکت فعال و باتجربه در زمینه غذای آماده، لبنیات، 
نوشــیدنی، مواد پروتئینی، بیســکویت، کیک و کلوچه، ماشین آالت غذایی، 
تجهیزات برودتی، بســته بندی، چاپ، ماشــین آالت کارتن سازی، هدایای 

تبلیغاتی و شــرکت های ارائه دهنده مشــاوره در حوزه تبلیغات از استان های 
اصفهان، تهران، البرز، خراســان رضوی، آذربایجان شــرقی، زنجان، فارس، 

کرمان، همدان و یزد محصوالت خود را ارائه می کنند.
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
و دوازدهمین نمایشــگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات، چاپ، بســته بندی 
و صنایع وابســته تا 17 آبان به مــدت چهار روز از ســاعت 11 تــا 1۹ در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی اســتان میزبان عالقه مندان به رویداد های 

نمایشگاهی خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: خطا و اتصال پست برق نیروگاه 
اسالم آباد اصفهان برطرف و شبکه برق اصفهان پایدار شد.

محمدرضا نوحی اظهار داشــت: یک کلید اصلی در پست نیروگاه برق اسالم 
آباد بر اثر بارندگی عصر چهارشنبه، یازدهم آبان دچار اتصالی و قطع خط 63 
کیلوولت تغذیه پست برق حافظ، صائب و طالقانی شد که به قطع شدن برق 

مناطقی از مرکز شهر اصفهان انجامید.
وی افزود: با تالش گروه های تعمیرات شرکت برق، عیب پست برق نیروگاه 
اسالم آباد شبانه برطرف و سبب پایدار شدن شــبکه برق کالن شهر اصفهان 
شد.سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان همچنین درخصوص استفاده از 

سوخت دوم در 2 نیروگاه برق حرارتی شهید منتظری و اسالم آباد اصفهان، 
خاطرنشان کرد: ذخایر سوخت های مایع نیروگاه های ما طبق دستورالعمل 
شــورای امنیت باید کامل باشــد؛ اما اینکه آیا اجازه دهند از ســوخت دوم 
استفاده شــود دست کسی نیســت؛ نزدیک به 10 ســال بود که مشعل های 
مازوت ســوز نیروگاه منتظری پلمب بود؛ اما سال گذشته با توجه به سرمای 
شدید در سطح کشور، به طور استثنا شورای امنیت ملی 45 روز اجازه دادند و 

این نیروگاه از سوخت مازوت استفاده کرد.
نوحی تصریح کرد: امسال تاکنون هیچ صحبتی مبنی بر استفاده از سوخت 

دوم در نیروگاه های اصفهان نشده زیرا گاز در حال تامین شدن است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: آزمون استخدامی پیش رو با جذب 1100 
نفر یکی از کم نظیرترین آزمون های استخدامی در تاریخ فوالد مبارکه و بخش 

خصوصی کشور از حیث تعداد نفرات موردنیاز خواهد بود.
محمدیاسر طیب نیا با بیان اینکه یکی از امیدبخش ترین خبر هایی که می تواند 
برای قشــر جوان تحصیل کرده، نویدبخش آینده ای روشن باشد اشتغال در 
یکی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی ایران است، اظهار داشت: فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در شمال آفریقا و غرب آسیا، یک مجموعه 
صنعتی مقتدر و پیشرو در ایران عزیز اسالمی به شمار می آید که همواره بخش 

بزرگی از موفقیت هایش را مرهون کارکنان متخصص و متعهد خود است.
وی با تاکید بر اینکه با آغاز به کار دولت سیزدهم و مدیریت جدید فوالد مبارکه، 
یکی از شــعار های اصلی ما که حامل پیام مهمی از سوی این قطب صنعتی و 
اقتصادی کشور برای جامعه بود ارتقای »نیروی انسانی« به »سرمایه انسانی« 
معرفی شد، افزود: فوالد مبارکه بر اساس روال برنامه ریزی شده خود، هر سه 
ســال یک بار اقدام به جذب جوانان تحصیل کرده و جویای شغل می کرد، اما 
امسال با اعالم شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی رهبر معظم 
انقالب، تصمیم گرفتیم با لبیک به این رویکرد معظم له و عنایت به ظرفیت های 
تعریف شده، فراخوان استخدام گسترده فوالد مبارکه یک سال زودتر از موعد 

مقرر صورت گیرد.
طیب نیا با اعالم خبر فراخوان عمومی استخدام فوالد مبارکه در هفته پیش رو 

عنوان کرد: فوالد مبارکه همواره در عرصه های گوناگون مسئولیت های اجتماعی، 
نقشــی درخشــان ایفا کرده و یکی از این عرصه ها، در کنار امر مقدس تولید 
وخودکفایی کشور، ایجاد فرصت های برابر و عادالنه برای اشتغال نسل جدید 

در جبهه صنعتی فوالد مبارکه بوده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه یکی از موقعیت هایی که همواره 
موجب مسرت و امیدواری نسل جوان می شود، خبر ایجاد ظرفیت های اشتغال 
بوده و ثمره ارزشمند آن رهایی از آسیب های اجتماعی و بیکاری است، افزود: 
یکی از دالیل تاکید ما بر تســریع انجام پروژه های توسعه، عالوه بر گسترش 

تولید، توجه به موضوع افزایش ظرفیت های اشتغال بوده است.
وی در ادامه گفت: آزمون اســتخدامی پیش رو با جــذب 1100 نفر در رده های 
اپراتوری و کارشناســی، یکی از کم نظیرترین آزمون های استخدامی در تاریخ 
فوالد مبارکه و بخش خصوصی کشور از حیث تعداد نفرات موردنیاز خواهد بود، 
به طوری که می توان این آزمون را بزرگ ترین آزمون استخدام بخش خصوصی 

کشور دانست.
طیب نیا با اذعان به این موضوع که خبر فراهم شــدن زمینه اشــتغال امید را 
به جامعه تزریق خواهد کرد، تصریح کرد: فوالد مبارکه همواره کوشــیده بدنه 
سرمایه انســانی خود را از جوانان متخصص و متعهدی تشکیل دهد که کار را 
جوهره شرافت خود می دانند و اشــتغال در این شرکت را نه فقط محلی برای 
تامین معیشت، بلکه بستری برای خدمت به کشور و شکوفایی استعداد های 
خود قلمداد می کنند، البته متقابال مدیریت ســازمان نیز متعهد اســت زمینه 
بروز اســتعداد و خالقیت جوانانی که دل در گروی خدمت به ایران عزیز دارند 

را فراهم سازد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به برگزاری آزمون استخدام بر اساس 
استاندارد ها توسط دانشــگاه صنعتی اصفهان به منظور حفظ سالمت فرآیند 
جذب، افزود: در آزمون مذکور، تمام تالش همکاران ما در بخش های مختلف بر 
حفظ سالمت این فرآیند متمرکز است تا با رعایت عدالت، همه واجدین شرایط 

بتوانند در این آزمون شرکت کنند.
وی در پایان، ضمن دعوت از جوانان برای حضور در این رقابت خاطرنشان کرد: 
امید است در این دوره نیز همانند سال های گذشته، فرآیند استخدام محملی 

برای افزایش امید و انگیزه در جامعه باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان مطرح کرد:

حدود ۱۵۰ هزار نفر در اصفهان حائز شرایط طرح نهضت ملی مسکن

در راستای سرمایه گـذاری برای ساختن آینده های انسان محور؛
  قرارداد همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و گروه صنعتی انتخاب منعقد شد

افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کوره های بلند ذوب آهن

برگزاری دو رویداد نمایشگاهی صنایع غذایی و تبلیغات در اصفهان

سخنگوی صنعت برق استان:

شبکه برق اصفهان با رفع مشکل پست نیروگاه اسالم آباد پایدار شد

برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۱۱۰۰ نفر در فوالد مبارکه
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