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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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رییس دانشگاه علوم پزشکی خبرداد:

زبانه کشیدن مجدد آتش کرونا در اصفهان

مدیر انجمن سینمای جوانان استان: 

برگزاری جشنواره فیلم کودک، حق اصفهان است 

3

 ظرفیت باالی استان اصفهان در استفاده از انرژی های خورشیدی؛ 

یک فرصت روشن!

میزان پیشرفت طرح های 
صنعتی در استان اصفهان 

چقدر بوده است؟

مخالفت منابع طبیعی 
استان اصفهان با فعالیت 
معدن سنگ آهن قهرود

 رییس هیئت مدیره انجمن 
انبوه سازان استان:

قیمت رهن و اجاره  تابع 
قیمت نهایی مسکن است

7

3

5

3

  در جلسه ای با حضور سفیر بالروس
 در ایران مطرح شد؛

استفاده از ترمینال فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان برای حمل بار

5

فضای سبز اصفهان با کم آبی،آب رفته است؛

 مدیرکل امور مالیاتی استان
 اصفهان اعالم کرد:

تمدید مهلت ارائه 
 اظهارنامه مالیاتی

 تا 31تیرماه 

یمنا
س: ا

عک

شهری که دیگر باغ شهر نیست
8

کوهپایه اصفهان؛ زیبای ناشناخته

در کنار کویر

4

در مجمع عمومی عادی سالیانه؛

شرکت نفت سپاهان 98 درصد سود 
سال 1400 خود را  تقسیم کرد

3

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8



 مرگ ناگوار سامورایی کاریزماتیک ژاپن؛

ماجرای ترور شینزو آبه چه بود؟
ابوالفضل خدایی: شــینزو آبه، نخست وزیر ســابق ژاپن، روز جمعه، 
۱۷ تیرماه، در شــهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف شلیک گلوله 
قرار گرفت و پس از انتقال با هلی کوپتر به بیمارســتان جان باخت.بر 
اساس گزارش خبرگزاری کیودو، رهبر ســابق ژاپن در حال سخنرانی 
در یک کارزار انتخاباتی بود که صدای گلوله شــنیده شد و آبه از ناحیه 
گردن هدف گلوله قرار گرفت.  در خبرها آمده است که آبه از پشت سر 
با یک اسلحه دست ساِز خانگی هدف قرار گرفته و تصویری از سالحی 
که وی با آن ترور شد در شــبکه های مجازی منتشر شده است.بنابر 
گزارش ها، مظنون به ترور نخســت وزیر ســابق ژاپن افسر ۴۱ ساله 
نیروی دریایی به نام تتسویا یاماگامی است که برای شلیک از تفنگ 
ساچمه ای بهینه سازی شده اســتفاده کرده است. طبق قوانین ژاپن، 
این تنها ســالحی اســت که یک غیرنظامی می تواند داشته باشد. در 
تصاویری که در شــبکه های اجتماعی منتشر شده تصویر فرد ضارب 
هنگام سخنرانی آبه دیده می شود. ضارب در تصویر ، فردی است که 
در کنار پرچم و پشت به جمعیت به حالت دست به کمر ایستاده و در 
انتظار موقعیت مناسب برای شــلیک است.به نوشته نیویورک تایمز، 
آبه پیش از زخمی شــدن در روز جمعه، در یک رویداد تبلیغاتی در نارا 
سخنرانی می کرد و از رای دهندگان خواست که از حزب او در انتخابات 

پارلمانی روز یکشنبه حمایت کنند.
سخنرانی هایی مانند سخنرانی آبه در ۲۰ روز قبل از انتخابات معمول 
اســت، تنها دوره ای که تبلیغات انتخاباتی مجاز است. حضور پلیس 
در اطراف سیاســتمداران مشــهوری مانند آبه امری عادی اســت، 
اما اختالالت و خشــونت از هر نوع بسیار نادر اســت.در همین حال 
خبرگزاری رویترز در گزارشی در خصوص سوابق ترور و اتفاقات مشابه 
نوشت: در سال ۲۰۰۷ سرگرد ناکازاکی توسط یک گانگستر یاکوزا مورد 

اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
همچنین رییس حزب سوسیالیست ژاپن طی یک سخنرانی در سال 

۱۹۶۰ توسط یک جوان راستگرا با شمشیر کوتاه سامورایی ترور شد.
در همین راستا نیویورک تایمز نوشــت: طبق آمار آژانس پلیس ملی 
ژاپن، در ســال ۲۰۲۱، تنها ۱۰ مورد تیراندازی در ژاپن گزارش شده که 
منجر به مرگ، جراحت یا خسارت مالی شــده است. از این حوادث 
مربوط به اسلحه، تنها یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. مقامات 
ژاپنی گفتند که همه مبارزات انتخاباتی پس از تیراندازی به طور موقت 

به حالت تعلیق درآمده است.

نگاهی به زندگی سیاسی »آبه«
هفتم شهریورماه سال ۱۳۹۹ بود که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعالم 

کرد از سمت خود به دلیل برخی مشکالت جسمانی استعفا می کند. 
آبه، رکورد طوالنی ترین مدت زمان رهبــری در تاریخ ژاپن را دارد. او 
حدود هشت سال به عنوان نخســت وزیر ژاپن خدمت کرد و در طول 
این مدت ناظر بر روند بازیابی کشورش از بحران های مختلف اعم از 

زلزله، سونامی و فاجعه هسته ای بوده است.
آبه در اواخــر دوران کاری خود بــا کاهش محبوبیت روبه رو شــد و 
نارضایتی از او در میان ژاپنی ها به باالترین حد طی دومین دور نخست 

وزیری اش رسیده بود.
شینزو آبه در ســال ۲۰۰۶ به این ســمت برگزیده شــد. او جانشین 
»جونیچیــرو کویزومی« شــد که پس از پنج ســال تصدی ســمت 
نخســت وزیری و رهبری حزب لیبرال دموکرات از این دو مقام کناره 

گرفته بود.
در ۲۶ ســپتامبر ۲۰۱۲، آبه وزیر دفــاع ســابق را در انتخابات داخلی 
حزب لیبرال دموکرات شکســت داد و ســپس با یک پیروزی قاطع 

در انتخابات سرتاسری سال ۲۰۱۲ بار دیگر به نخست وزیری رسید.
در سال ۲۰۱۴، آبه با پیروزی مجدد در انتخابات موفق به حفظ اکثریت 

دو سومی خود در پارلمان در ائتالف با حزب کمیتوی نو شد. به دنبال 
برگزاری انتخابات زودهنگام در ژاپن و تشکیل پارلمان جدید، مجلس 
سفالی این کشور آبه را در ســال ۲۰۱۵ مجددا به عنوان نخست وزیر 

تعیین کرد.
آبه در آخرین اظهــار نظرهای خــود از جمله معدود افــرادی بود که 
زلنسکی را مقصر جنگ اوکراین عنوان کرد.سال ۱۳۶۲ شینزو آبه وزیر 
خارجه وقت ژاپن و پدر شــینزو آبه با ســفر به ایران برای پایان دادن 
به جنگ ایران و عراق تالش کرد که البته چنــدان نتیجه بخش نبود. 
آبه پدر برای خاتمه جنگ با مســافرت به منطقه در سال ۱۳۶۶ طرح 
معروف خودش را دایر بر جداسازی آتش جنگ از خلیج فارس اعالم 
کرد که با اســتقبال ایران و عدم تمایل عراق رو به رو شــد. این کشور 
همچنین ۱۰ میلیون دالر از بودجه مالی ساالنه خود را در اختیار ناظران 
نظامی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۸ تشکیل شده بود، قرار داد 

تا بر آتش بس میان ایران و عراق نظارت کنند.
سال ۱۳۹۸ نیز آبه در سفر به تهران تالش داشت تا با میانجی گری از 

تنش ها میان ایران و آمریکا بکاهد.

اخبار
دوشنبه 20 تیر 1401 / 11  ذی الحجه 1443 / 11 جوالی 2022 / شماره 3573 

امام جمعه اراک: 

نیروی انتظامی و بسیج با مصادیق بی حجابی به شدت برخورد کنند
امام جمعه اراک با بیان اینکه دشمن در بحث تهاجم فرهنگی کیان خانواده را هدف قرار داده که باید مراقب بود 
فریب توطئه های دشمن را نخوریم، ادامه داد: نیروی انتظامی و بسیج و مسئوالن امر به معروف و  نهی از منکر 
باید نسبت به موضوع حجاب توجه ویژه داشته باشند و با مصادیق بی حجابی و بدحجابی به شدت برخورد 
کنند.آیت  ا… قربانعلی دری نجف آبادی اظهار کرد: یکی از حوزه هایی که دشمنان به شدت دنبال نابودی آن 
هستند، حجاب و عفاف است که باید مراقبت کرد به این حوزه آسیبی نرسد. وی بیان کرد: یکی از راه هایی 
که دشمنان می توانند از طریق آن به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، گرفتن عفت از زنان و سپس نابودی 
خانواده و جامعه است.امام جمعه اراک اظهار کرد: عفاف و حجاب از مسائل مهم در جامعه اسالمی است که 
آیات زیادی در مورد اهمیت آن وجود دارد،که این نشان دهنده جایگاه مقوله حجاب و عفاف است. دری نجف 
آبادی با بیان اینکه دشمن در بحث تهاجم فرهنگی کیان خانواده را هدف قرار داده که باید مراقب بود فریب 
توطئه های دشمن را نخوریم، ادامه داد: نیروی انتظامی و بسیج و مسئوالن امر به معروف و  نهی از منکر باید 
نسبت به موضوع حجاب توجه ویژه داشته باشند و با مصادیق بی حجابی و بدحجابی به شدت برخورد کنند.

 

گفت وگوی برجامی »بلینکن« با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی  
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که بلینکن گفت وگویی با وزرای خارجه آلمان و فرانسه و معاون وزیر خارجه 
انگلیس درخصوص برجام داشته است. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد: وزیر خارجه آنتونی 
بلینکن در حاشیه دیدار وزرای گروه ۲۰ در بالی با کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، آنالنا بربوک، وزیر خارجه 
آلمان و تیم بارو، دبیر سیاسی و معاون وزیر خارجه انگلیس دیدار کرده است. آن ها درخصوص تالش های 
مشترک برای ارائه کمک های اضافی و حمایت های بشردوستانه گفت وگو کردند. در ادامه این بیانیه آمده 
است: آن ها همچنین درخصوص سرعت تحوالت برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کردند و بر تعهدشان نسبت 
بازگشت دوجانبه به برجام تاکید داشتند. آن ها از ایران خواستند تا خواسته های اضافی خود را کنار بگذارد و 

فورا با توافقی که درحال حاضر در دسترس است، موافقت کند.
 

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

 سفر »بایدن« به منطقه، حامل پیامی برای ایران است
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهوری آمریکا به منطقه، مدعی شد که 
این سفر حامل پیامی برای ایران است.به گزارش رای الیوم، »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با 
اشاره به سفر قریب الوقوع »جو بایدن« رییس جمهوری آمریکا به منطقه، مدعی شد که این سفر حامل پیامی 
برای ایران است. وی که در جمع روزنامه نگاران رژیم صهیونیستی صحبت می کرد، خواستار تقویت همکاری 
منطقه ای علیه ایران شد.گانتز در ادامه لفاظی های خود گفت که گروه های حامی ایران بیش از آن که علیه رژیم 
صهیونیستی فعالیت کنند، علیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فعالیت می کنند و همین امر، نشان دهنده 

لزوم تقویت همکاری های منطقه ای در بخش دفاع هوایی و دریایی است.
 

گزافه گویی  مجدد »گانتز« علیه ایران و حزب ا... لبنان
»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مدعی شد که حزب ا... لبنان در عملیات اخیر خود در میدان گازی 
کاریش از پهپادهای ساخت ایران استفاده کرده است. به نوشته روزنامه عبری »جروزالم پست«، وی در 
ادامه گزافه گویی هایش علیه ایران و حزب ا...، ادعا کرد: »حزب ا...برای ایران ماموریت هایی را انجام می دهد 
و سالح های آن ساخت ایران اســت. ]به این ترتیب که[ یا در ایران تولید شده اند یا با دانش ایرانی ساخته 
شده اند«.وی در ادامه هشدار داد:»اسراییل هرجا که الزم باشــد به عملیات خود ادامه خواهد داد«.گانتز 
چندروز پیش نیز با انتشار تصاویر ماهواره ای در جریان میزگرد ساالنه اقتصادی در یونان مدعی حضور چهار 

کشتی نظامی ایرانی در دریای سیاه  شد .

نتایج یک نظرسنجی: 

»نتانیاهو« در انتخابات آینده پیروز خواهد شد
یک نظرسنجی جدید نشان داد که ائتالف احزاب وفادار به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی و رهبر مخالفان، ممکن اســت در انتخابات آتی ۶۱ کرسی به دست آورد که به 
راحتی می تواند کابینه تل آویو را تشــکیل دهد.طبق گزارش پایگاه خبری »روســیا الیوم«، این 
نظرسنجی که توسط موسسه »Panels Politics« برای روزنامه »معاریو« انجام شد، نشان داد 
که ائتالف نتانیاهو می تواند به آرای الزم برای تشکیل کابینه برسد بدون اینکه هیچ طرفی موضع 
خود را تغییر دهد. پیش بینی می شــود که نمایندگان احزاب »یامینا« و »میرتس« که هر دو از 
احزاب ائتالف کابینه کنونی هستند، آرای کمتری برای ورود به کنست کسب کنند.این نظرسنجی 
پیش بینی کرد که اگر انتخابات برگزار شود، حزب »لیکود« به رهبری نتانیاهو ۳۶ کرسی خواهد 
داشــت که قوی ترین عملکرد آن در هفته های اخیر محسوب می شــود. حزب »یش عتید« به 
رهبری »یائیر الپید« نخست وزیر موقت رژیم صهیونیســتی با ۲۳ نماینده ،دومین حزب بزرگ 
خواهد بود.در این نظرسنجی، حزب راســت افراطی »صهیونیسم مذهبی« به رهبری »بسال ال 

اسموتریچ« با ۱۰ کرسی جایگاه سوم را به خود اختصاص خواهد داد. 
 

»پوتین« هشدار جدی داد
رییس جمهور روســیه در ســخنانی هشــدار داد که ادامه تحریم هــا علیه روســیه، پیامدهای 
فاجعه باری برای بازارهای جهانی به همــراه خواهد داشــت.»والدیمیر پوتین« رییس جمهور 
روسیه روز جمعه در سخنانی هشــدار داد که ادامه تحریم ها علیه روسیه پیامدهای فاجعه باری 
برای بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت.وی در ادمه گفت: »تحریم های اقتصادی سریعی 
که غرب علیه روسیه اعمال کرده با شکست همراه شــد؛ اما این تحریم ها ضررهایی را به همراه 
داشته است«. رییس جمهور روسیه اضافه کرد: »اقدامات کشورهای غربی برای توقف وابستگی 
به منابع انرژی روسیه، باعث افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا شده است«.روسیه از ۲۴ فوریه 
۲۰۲۲ )پنجم اســفند ماه ۱۴۰۰( بعد از به رسمیت شناختن اســتقالل دو جمهوری لوهانسک و 
دونتسک از اوکراین، به این منطقه نیرو اعزام کرد و از آغاز »عملیات ویژه نظامی در اوکراین« خبر 
داد.روسیه هدف خود را از این اقدام، نازی زدایی اوکراین، خلع سالح این کشور، رفع نگرانی های 
امنیتی خود و اجابت درخواســت کمک لوهانسک و دونتســک اعالم کرده و گفته است که قصد 

تصرف اراضی اوکراین را ندارد.
 

شورای امنیت به مسئله لبنان ورود کرد
اعضای شورای امنیت ســازمان ملل خواستار تشکیل هرچه ســریع تر دولت جدید لبنان شدند.

به گزارش شبکه الجزیره، اعضای شورای امنیت با صدور بیانیه ای خواستار تشکیل فوری دولت 
جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی شدند.در بیانیه شورای امنیت در این باره آمده است: پس 
از گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان، اعضای شورای امنیت خواستار 
تسریع در روند تشــکیل دولت در راستای انجام اصالحات الزم هســتند. اعضای شورای امنیت 
همچنین تاکید کردند: با توجه به شــدت بحران های پیچیده در لبنــان، وظیفه تمامی مقامات 
لبنان است که در راســتای عبور از بحران ها با یکدیگر همکاری کرده و منافع ملی کشورشان را در 

اولویت قرار دهند.
نجیب میقاتی، نخســت وزیر مکلف لبنان هشــتم ماه جاری ترکیب کابینه مد نظرش را تقدیم 
میشل عون، رییس جمهوری کشــورش کرد و اکنون منتظر پاسخ ریاســت جمهوری به ترکیب 
پیشنهادی اســت. لبنان در ســال های اخیر با شــدیدترین بحران های سیاســی و اقتصادی 
 تاریخ خود روبه رو بوده و زمان بر شــدن روند تشــکیل دولت این کشــور این بحران را تشــدید

 خواهد کرد.

خبر روز

»رد گم کنی« دولت است یا 
توطئه ای علیه رییسی؟ 

 صادقــی: دولــت ، تمرکــز روی حجــاب را 
جایگزین بهبود معیشت مردم کرده است

دیده بان ایــران نوشــت:محمود صادقی به 
عنوان سیاستمداری که سابقه پوشیدن لباس 
روحانیت را نیز دارد در خصوص نگاه حاکم بر 
مقوله حجاب می گوید، تجربه نشان داده که 
برخوردهای قهری به نام اســالم و همچنین 
استفاده ابزاری از دین، موجب دور شدن بیشتر 
مردم از مبانی اصلی انقالب اسالمی سال ۵۷ 
می شود.این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید 
کرد: آنچه امروز در جامعه ایــران در حال رخ 
دادن است، فاصله بسیار زیادی با اندیشه های 
بزرگانی همچون؛ مرحوم طالقانی و شــهید 
بهشــتی و مطهری دارد. صادقی ضمن انتقاد 
از برخوردهــای قهری صورت گرفتــه به بهانه 
مقابله با بدحجابی در جامعه، اظهار کرد: روش 
هنجارسازی بر اســاس ارزش های اعتقادی 
جامعه یک موضوع پیچیده است. وی گفت: 
کســانی که این روزها داعیــه ترویج تعالیم 
اسالمی را دارند، هیچ گونه آشنایی با روش های 
هدایتی پیامبر اســالم ندارند. وقایع امروز و 
نوع برخوردهای کنونی فاصله بسیار زیادی با 
سیره حضرت محمد)ص( در صدر اسالم دارد.

نماینده پیشــین مجلس با استناد به یکی از 
جمالت حضرت علی علیه السالم، خاطرنشان 
کرد: امــام علی)ع( فرموده انــد؛ یکی از علل 
نابودی اقوام گذشــته این بوده که »اصول« را 
تضعیف می کردند و مســائل فرعی )فروع( 
را بر اصول مقدم می دانســتند.صادقی تاکید 
کرد: حجاب در دین اســالم به عنوان یکی از 
ضروریات است، اما نحوه پذیرش این هنجار 
در جامعه نیازمند کار و بحث اساســی است. 
نباید فراموش کنیم کــه »حجاب« در قیاس 
با اصول دین، در نهایت یــک حکم فرعی در 
اسالم است و همانند نماز و روزه جایگاه دارد. 
این فعال سیاســی اصالح طلب تصریح کرد: 
همچنان سواالت بسیاری وجود دارد که ترویج 
و توســعه حجاب در جامعه اسالمی بر عهده 
طبقه »حاکم اسالم« اســت و یا این موضوع 

یک امر »فردی« باید باشد. 

بین الملل واکنش مشاور تیم مذاکره کننده به تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت که تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران، در چارچوب سیاست فشار حداکثری و اقدامی صرفا نمادین برای توجیه ناتوانی اش در 
ممانعت از تعامل شرکت ها و دولت های مختلف خارجی با ایران برای خرید نفت است.محمد مرندی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تحریم اخیر آمریکا علیه ایران در 
هفته جاری اظهار کرد: جو بایدن هیچ گاه سیاست فشار حداکثری  که در زمان ترامپ دنبال شد را کنار نگذاشت و ادامه تحریم ها علیه ایران در همین چارچوب است.

وی، مهارت ایران در دور زدن تحریم ها و بحران انرژی در اروپا تحت تاثیر بحران اوکراین را دو عامل مهم در بی تاثیر بودن اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا دانست 
و گفت: با توجه به نیاز شدید اروپا به تامین انرژی، دولت ها و شرکت های مختلف نسبت به محدودیت های تحریمی آمریکا علیه ایران اعتنایی نمی کنند و هیچ 
واکنش قابل توجهی نسبت به تهدیدات و تحریم های آمریکا ندارند.مرندی افزود: ایران توانسته طی سال های طوالنی در دور زدن تحریم ها مهارت و چابکی الزم را 
به دست آورد به شکلی که  هر کسی خواهان نفت ایران باشد به راحتی به آن دست پیدا می کند. نکته حائز اهمیت این است که حتی پول فروش نفت در این شرایط 
هم با سرعت به دست ایران می رسد.این کارشناس مسایل بین الملل با »نمادین« خواندن اقدام روزهای اخیر آمریکا در تحریم ایران و برخی شرکت ها که به گفته 
آن ها با ایران در تعامل بودند، گفت: در ماه های آینده شرایط برای اروپایی ها به ویژه به خاطر نزدیک شدن به زمستان و ضرورت تامین انرژی، بدتر خواهد شد و در این 
شرایط تحریم ها و محدودیت های آمریکا امری نیست که مانع اروپایی ها و دیگران در تامین انرژی مورد نیازشان از ایران شود و این را آمریکایی ها به خوبی می دانند.

جمیله علم الهدی گفت: در حــال حاضر در جامعه 
تعارض زیاد اســت؛ اما به اغتشــاش نرســیدیم 
زیرا سیســتم مدیریت ســعی می کند کنترل کند.

جمیله علم الهدی در پنجاه و هشــتمین نشســت 
معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی سراسر کشــور که در 
دانشگاه فردوســی مشهد برگزار شــد، اظهار کرد: 
شناسایی چالش های دانشــگاه در جهت تحول از 
مسائل مهم امروز دانشگاه هاست. دانشگاه ایرانی 
با چالش های جدی در مســیر تحول روبه رو است 
که مهم ترین آن چالش آزادی است. یکی از مبانی 
این چالش دوگانه نظم-آزادی اســت که در شکل 
طبیعی واگرا نیســت و هم گراست؛ یعنی بین نظم 

طبیعی و میــل طبیعی هم گرایی وجــود دارد.وی 
افزود: در بدن هر انســان با تغییر هورمون ها یا هر 
یک از سیســتم های بدن مانند گوارش و اعصاب 
تغییری ایجاد شــود میل انســان تغییر می کند. 
بنابراین هم گرایی بیــن میل طبیعی و نظم طبیعی 
وجود دارد.علم الهدی بیان کرد: ولی در حوزه زیست 
اجتماعی، بین نظم اجتماعــی و آزادی اجتماعی 
واگرایی وجــود دارد. این واگرایــی مبنای اصلی 
چالــش آزادی در دانشگاه هاســت.وی بیان کرد: 
بهترین واژه برای ایــن چالش، چالش آزادی بیان 
است که در دانشــگاه وجود دارد. میان آزادی بیان 
در دو نوع گفتاری و رفتاری با نظم دانشگاه تعارض 
و واگرایی پیش می آید.این اســتاد دانشگاه اظهار 

کرد: مشکل اینجاســت که این آزادی که به صورت 
اراده انباشته جمع شده به شدت ایدئولوژیک است 
و در ایدئولوژیک لیبرالیســم در دانشگاه اتفاقی که 
می افتد این است که آزادی بیان ممکن نیست.وی 
افزود: ایدئولوژی لیبرالیسم است که خود را معادل 
علم می دانــد. در واقع آکادمی معادل لیبرالیســم 
قرار گرفته و ایدئولوژی هر رفتار و نگرش  اسالمی را 

می توان مقابل آن دانست.

همسر رییسی: 

در حال حاضر در جامعه تعارض زیاد است؛ اما به اغتشاش نرسیدیم

 وزارت خارجه آمریکا: 

در مذاکرات دوحه پیشرفتی حاصل نشد

فــارس:   ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا بــا ادعای مطرح شــدن 
درخواست های غیرمرتبط با برجام از سوی ایران، گفت که در این مذاکرات 

پیشرفتی حاصل نشد.
 بعد از ادعای »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درباره عدم پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم دوحه، وزارت خارجه آمریکا 
نیز این ادعا را تکرار کرد.یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید پایان 
یافتن مذاکرات دوحه، مدعی شــد: »همزمان که از تالش های اتحادیه 
اروپا بسیار سپاسگزاریم، اما از اینکه ایران باز هم نتوانست به ابتکار اتحادیه 
اروپا پاسخ مثبت دهد و بنابراین هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، ناامید 
شده ایم«.شبکه »ســی ان ان« به نقل از این دیپلمات آمریکایی گزارش 
داد: »در دوحه، مانند گذشته، ما آمادگی خود را برای انعقاد و اجرای سریع 
توافقی مبنی بر بازگشــت متقابل به پای بندی کامل به برجام بر اساس 
حدود یک ســال و نیم مذاکرات، آشــکارا اعالم کردیم«.این سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: »با این حال، ایران مانند 
گذشته در دوحه موضوعاتی را مطرح کرد که کامال غیرمرتبط با برجام بود 
و ظاهرا آماده تصمیم گیری اساسی در مورد اینکه آیا می خواهد توافق را 
احیا کند یا آن را دفن کند، نبود«.یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز در این باره 
مدعی شد: »مذاکرات - که با میانجی گری اتحادیه اروپا انجام شد - نه 

تنها پیشرفتی نداشت بلکه در یک نقطه راکد قرار گرفت، که در این مرحله 
به معنای عقب گرد است«. ادعاهای مقامات آمریکایی در حالی است که 
»محمد مرندی« تحلیلگر ارشد سیاسی با بیان اینکه مذاکرات در دوحه 
شکست نخورده و ادامه می یابد، گفت آمریکایی ها باید تضمین هایی را که 
تهران می خواهد ارائه کند. شامگاه دوشنبه بود که مذاکرات رفع تحریم ها 
در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. در همین زمینه خبرنگار فارس اطالع 
یافت که »علی باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و هیئت 
همراه به تهران بازگشتند.این دور از مذاکرات از روز سه شنبه در شهر دوحه 
برگزار و باقری بدین منظور در رأس هیئتی به دوحه سفر کرد. وی با انریکه 
مورا هماهنگ کننده گفت وگوها به گفت وگو نشست. پیش از او هم »رابرت 
مالی« وارد دوحه شده بود. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دوشنبه شب 
وارد دوحه شد و روز سه شنبه نیز با »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر 

خارجه قطر در این باره دیدار و گفت وگو کرد. 
براساس توافق  صورت گرفته در پی ســفر جوزپ بورل ،مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا و موافقت ایران و آمریکا، قرار شــد مذاکرات رفع 
تحریم ها از ســر گرفته شود. بدین منظور شــهر دوحه پایتخت قطر طی 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه/ هفتم و هشــتم تیرماه( میزبان این دور 

از مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا با واسطه اتحادیه اروپا بود.

اخبار
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وزیر خارجه عراق:

 در سفر »الکاظمی« به گفت و گوهای تهران و ریاض پرداخته شد
وزیر امور خارجه عراق با بیان این که در ســفر اخیر نخســت وزیر این کشــور به عربســتان سعودی به 
گفت و گوهای تهران و ریاض پرداخته شــده، خبر داد کــه در این گفت و گوها مســئله حمایت عراق از 
گفت و گوهای دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. »فؤاد حسین« وزیر امور خارجه عراق، در 
گفت و گو با شبکه سعودی »الحدث« گفت که در ســفر »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این کشور به 
عربستان سعودی به گفت و گوهای تهران و ریاض پرداخته شد. بنابر گزارش شبکه شعودی الحدث، وزیر 
خارجه عراق ابتدا اظهار داشت: »روابط با عربستان سعودی بسیار خوب است و به صورت مستمر توسعه 
می یابد.«فؤاد حسین در ادامه گفت: »ایران ایده ایجاد مجاری ارتباطی با مصری ها را مطرح کرده است.«

 

 »ان بی سی« از احتمال اعمال تحریم های جدید آمریکا
 علیه ایران خبر داد

 شبکه »ان بی سی نیوز« در گزارشی با اشاره به اظهارنظر سال گذشته »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا 
مبنی بر این که »ایاالت متحده آماده است تا در صورت شکست مذاکرات هسته ای به گزینه های دیگر روی 
بیاورد«، به نقل از مقام های آمریکایی اعالم کرد واشنگتن آماده است تا در صورت چنین سناریویی، تحریم ها 
علیه ایران را تشدید کند. به نوشته پایگاه اینترنتی این شبکه آمریکایی، دیپلمات های اروپایی و مقام های 
سابق ایاالت متحده به ان بی سی گفته اند که احتماال واشنگتن تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد 
کرد و به دنبال اجرای دقیق تر تحریم های موجود با تمرکز ویژه بر هدف قرار دادن فروش نفت تهران به چین 
است. طبق این گزارش، »عملیات خرابکارانه احتمالی علیه برنامه هسته ای ایران نیز می تواند روی میز باشد«.
بر اساس گزارش ان بی سی، »مقامات سابق، دستیاران کنگره و تحلیلگران گفتند با توجه به اینکه چشم انداز 
نجات برجام به طور فزاینده ای تیره به نظر می رسد، دولت بایدن تحت فشار فزاینده ای در واشنگتن و از سوی 
متحدان خاورمیانه ای برای بررسی گزینه های دیگر به منظور مقابله با برنامه هسته ای ایران قرار گرفته است«.

 

سخنرانی »مسیح مهاجری« در یزد نیمه کاره ماند
جماران نوشــت: »تندروها« در یزد مراسم بزرگداشت شهید صدوقی در مســجد حظیره را به »آشوب« 
کشیدند.به رسم هر ساله مراسم بزرگداشت شهادت سومین شهید محراب، آیت ا... صدوقی و فرزندش 
امام جمعه فقید یزد با حضور مقامات و اقشار مختلف مردم در مسجد حظیره و با سخنرانی حجت االسالم 
و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی و یکی از نجات یافتگان حادثه بمب 
گذاری دفتر حزب جمهوری اسالمی برگزار شد. بر اساس گزارش مذکور، »تندروها« در یزد در میانه سخنان 
مهاجری، با فریاد زدن، باعث شدند سخنران مراسم مجبور شود سخنان خود را نیمه کاره رها کند و از منبر 
مسجد حظیره پایین بیاید.هنگامی که مسیح مهاجری در سخنرانی خود آیت ا... هاشمی را یکی از دلسوزان 
و بزرگان انقالب اسالمی نامید، چند نفر که برخی از آنها ملبس به لباس روحانیت بودند با فریاد به مخالفت 

با سخنان مهاجری پرداختند؛ موضوعی که باعث شد وی بدون تکمیل سخنانش، منبر را پایان دهد.
 

ادعای 2 دیپلمات غربی مبنی بر شرط ایران برای بازگشت به برجام
خبرنگار »وال استریت ژورنال« به نقل از دو دیپلمات غربی مدعی شد که ایران در مذاکرات دوحه بازگشت 
به برجام را مشــروط به توقف تحقیقات پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. وی در 
حساب کاربری خود در توئیتر به نقل از این دو دیپلمات نوشت که ایران در مذاکرات دوحه خواسته های 
غیر برجامی مطرح کرده ؛ این کشور خواستار آن شده اســت که در صورت بازگشت به برجام، تحقیقات 
پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف شود. پیش از این نیز »انریکه مورا« معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرده بود که مذاکرات دوحه به پایان رسیده و پیشرفت مورد نظر اروپا 

در این روند حاصل نشده است.

دیپلمات پیشین:

 مذاکره بی واسطه، زمینه امتیاز 
دهی آمریکا را فراهم می کند

یک دیپلمات پیشین کشورمان می گوید: اگر بایدن برای 
پای بندی به اجرای تعهــدات برجامی اش هم تضمین 
دهد مربوط بــه دوره خودش خواهد بــود و آن هم در 
صورتی عملی می شود که تنش های خاص بین ایران و 

آمریکا در منطقه به وجود نیاید.
سید حســین موســویان در پاســخ به اینکه مذاکرات 
باالخره بعد از سه ماه به شکل حضوری و البته با تصمیم 
آمریکا و ایران از سر گرفته شــد، اما نه در وین بلکه در 
قطر، به نظر شما جا به جایی مکان مذاکرات چه معنایی 
به لحاظ سیاســی دارد؟ گفــت: اصوال مــکان مذاکره 
اهمیت چندانی ندارد بلکه محتوی و نتیجه مذاکره مهم 
اســت. مکان این مذاکرات زمانی اهمیت قابل توجهی 
پیدا می کرد که به تنــاوب در تهران و واشــنگتن انجام 
می شــد. بحث مکان مذاکره در دوره ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد هم بزرگ شــد و به جای سوئیس و 
اتریش، مذاکرات در کشورهای همســایه یعنی ترکیه 
و عراق و قزاقستان برگزار شــد که نتیجه آن هم شش 
قطعنامه اجماعی قدرت های جهانی در شــورای امنیت 
ســازمان ملل علیه ایران بود، اما ایــن نتیجه به خاطر 
مکان مذاکره نبــود، بلکه به دلیل محتوی و سیاســت 
و روش مذاکره بود.وی در پاســخ به اینکه در ســه ماه 
گذشته تعامل و رد و بدل پیام میان دو طرف در جریان 
بوده است اما این رایزنی ها و تالش ها راه به جایی نبرد 
وبه نظر شما االن اتفاق تازه یا به عبارتی گشایشی اتفاق 
افتاده است یا دو طرف تصمیم گرفتند همان بحث های 
تلفنی و non paper ها را حضوری دنبال کنند؟ گفت: 
این شیوه گفت وگو راه را نســبت به شیوه گفت وگوهای 
15 ماه گذشــته تســهیل می کند. در عین حال معتقدم 
اگر گفت وگوها مستقیم باشــد؛ سرعت کار باال می رود، 
از سوء تفاهمات احتمالی در مسیر نقل و انتقال پیام ها 
جلوگیری می شود، شانس توافق بیشتر می شود، زمینه 
اینکه آمریــکا احتماال بتواند امتیاز بیشــتری بدهد نیز 
فراهم می  آید.به هر حــال آمریکایی ها اگــر بخواهند 
امتیاز ویژه ای بدهند، ترجیــح می دهند در گفت وگوی 

مستقیم این مسئله انجام شود.  

چین:

 آمریکا اشتباهاتش در قبال ایران را اصالح کند
وزارت خارجه چین اعالم کرد که واشنگتن به عنوان آغازگر بحران هسته ای ایران باید اشتباهات خود را اصالح کند و به نگرانی های تهران پاسخ دهد.طبق گزارش 
شــبکه »الجزیره«، پکن تاکنون بارها آمریکا را مقصر وضعیت فعلی پیرامون برنامه هسته ای ایران خوانده و از واشــنگتن خواسته هرچه سریع تر تصمیمات 
سیاسی الزم را اتخاذ کند.روز چهارشنبه )مذاکرات دو روزه غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در دوحه قطر پایان یافت و طرف آمریکایی با ادعای مطرح شدن 
درخواست های غیرمرتبط با برجام از سوی ایران، گفت که در این مذاکرات پیشرفتی حاصل نشد. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این خصوص ادعا کرد: مذاکرات 
- که با میانجی گری اتحادیه اروپا انجام شد - نه تنها پیشرفتی نداشــت بلکه در یک نقطه راکد قرار گرفت، که در این مرحله به معنای عقب گرد است.»محمد 
مرندی« تحلیلگر ارشد سیاسی و مشــاور پیشــین تیم مذاکره کننده ایرانی در گفت وگو با المیادین گفت: آمریکایی ها باید تضمین هایی را که ایران می خواهد 
بدهند تا مطمئن شویم که مانند گذشته از پشت به ما خنجر نمی زنند. باید تحریم ها برداشته شود تا بتوانیم دوباره برجام را اجرا کنیم .پیش از آن، وزیر امور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه »به هیچ وجه از خطوط قرمز خود عقب نمی نشینیم«، گفت اگر آمریکا نیت جدی داشته باشد، توافق در دسترس است.

وز عکس ر

بازگشت رییس 
جمهور از سفر 
ترکمنستان

رییس جمهور پس از سفری 
یک روزه به منظور شــرکت 
و ســخنرانی در ششــمین 
اجالس ســران کشورهای 
ســاحلی خزر در عشق آباد 
ترکمنســتان، با اســتقبال 

معاون اول وارد تهران شد.

کرونا تمام شد یا پای دلجویی درمیان است؟
اکنون و پس از گذشت پنج ماه از آن ســفر جنجال برانگیز، رییسی و پوتین که هر دو از حاضران  
اجالس کشورهای ساحلی خزر به میزبانی ترکمنستان هستند، در حاشیه این اجالس ، برخورد 
بسیار گرمی با یکدیگر داشتند و یکدیگر را در آغوش کشیده و روبوسی کردند تا پاسخی عملی به 

منتقدان حاشیه های سفر بهمن ماه داده باشند.
سفر اواخر دی ماه سال گذشته رییسی به روســیه و برای دیدار و مذاکره با پوتین ، حاشیه های 
زیادی درپی داشت که از جمله آنها، می توان به انتقاد از نرفتن رییس جمهور روسیه به فرودگاه 
برای اســتقبال از همتای ایرانی خود، ورود رییســی به کاخ کرملین بدون پیشواز پوتین ، دست 
ندادن طرفیــن، جانمایی فاصله دار دو رییس جمهور در دو ســر یک میز مذاکــره بزرگ و نحوه 

نشستن پوتین مقابل رییسی، اشاره کرد.
مقامات روســی و ایرانــی در واکنش های خــود ، علت اغلــب این رخدادهــای خالف عرف 
دیپلماتیک و انجام ندادن کامل تشــریفات رســمی درقبال رییس جمهور کشورمان را »الزمات 
رعایت پروتکل های ضدکرونایی« اعالم کردند که البته از ســوی اغلــب منتقدان ، مورد پذیرش 
قرار نگرفت و آنان ، روســیه را به کــم احترامی هذفمنــد ، دیپلماتیک به رییــس جمهور ایزان 
متهم کردند. اکنون و پس از گذشــت پنج ماه از آن ســفر جنجــال برانگیز ، رییســی و پوتین 
که هر دو از حاضران اجالس کشــورهای ســاحلی خزر به میزبانی ترکمنســتان هســتند ، در 
حاشــیه این اجالس ، برحورد بســیار گرمی با یکدیگر داشــتند و یکدیگر را در آغوش کشیده و 
روبوســی کردند تا پاســخی عملی به منتقدان حاشــیه های ســفر بهمن ماه داده باشند. حال 
این ســوال شــکل گرفته که آیا فقط بود و نبــود کرونا باعث شــکل گیری دو برخــورد متفاوت 
پوتین با رییســی بوده یا رییس جمهور روســیه درپی تغییر نگاه خود به ایران در روزگار تحریم 
 جهانــی و انــزوای دیپلماتیک به علــت جنگ اوکرایــن ، درصــدد دلجویی از رییــس جمهور 

کشورمان است؟
 

 ادعایی درباره مذاکرات محرمانه رژیم صهیونیستی
 با قطر و عربستان در خصوص ایران

رسانه های عبری زبان مدعی شدند که مقامات صهیونیســتی مذاکرات محرمانه ای با مقامات 
نظامی عربستان و قطر برای مقابله با ایران دارند.یک شــبکه عبری زبان در گزارشی از استقرار 
رادار های رژیم صهیونیستی در امارات خبر داد. در این گزارش ادعا شده که این اقدام در راستای 

رصد موشک ها و پهپاد های ایران صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش با اســتناد بــه گزارش های خارجی، اظهار داشــت که ایــن رادار های رژیم 
صهیونیســتی به همراه سایر سامانه های پدافند هوایی، بخشــی از سیستم دفاعی در منطقه که 
صهیونیست ها در تالش هســتند تا با آمریکا و متحدانش در خلیج فارس علیه ایران ایجاد کنند، 

خواهد بود.
از طرفی دیگر نیز روزنامه جروزالم پســت متعلق به رژیم صهیونیســتی نیز با انتشار خبری ادعا 
کرد که تل آویو در حال مذاکرات محرمانه با مقامات ســعودی و قطری برای مقابله با آنچه آن را 

»تهدیدات ایران« خوانده، هست.
همچنین روزنامه اقتصادی »گلوبز« به نقل از منابع صهیونیســتی اعالم کــرده بود که مراکش 
و کشور های حاشــیه خلیج فارس درخواســت هایی را برای خرید تســلیحات دفاعی به رژیم 
صهیونیستی ارائه کرده اند. درخواست ویژه این کشور ها خرید ســامانه گنبد آهنین، رادار گرین 
کاج و سامانه پدافند موشکی پیکان هستند. پیش از این نیز درخواست های دیگری از طرف این 
کشور ها مطرح شده بود. پیش از این نیز بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی 
مدعی شد که رژیم صهیونیستی با کشــور های منطقه علیه تهران نه تنها در زمینه پدافند هوایی و 

پهپاد های ایران، بلکه در همه زمینه ها با یکدیگر همکاری می کنند.

چهره روز

وزیر امور خارجه: 

ارزیابی ما از مذاکرات 
دوحه مثبت است

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 

گفت وگوی تلفنی با همتــای قطری با بیان 

اینکــه ارزیابی ما از مذاکــرات دوحه مثبت 

است، گفت: برای رســیدن به توافقی خوب، 

قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع 

بینی آمریکا، توافق دســت یافتنی اســت.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون 

نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر هشــتم تیر 

ماه و پس از پایان مذاکــرات دوحه برای رفع 

تحریم ها با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 

خارجه جمهوری اسالمی ایران تلفنی گفت وگو 

کرد. در این گفت وگو آخرین وضعیت مذاکرات 

دوحه بررسی شــد.مذاکرات دوحه به منظور 

گفت وگو دربــاره موضوعــات اختالفی باقی 

مانده از وین، چهارشــنبه بعــد از دو  روز پایان 

یافت. وزیر خارجه قطر که کشــورش میزبان 

این دور از مذاکرات ســه جانبه غیر مستقیم 

بین ایران و آمریکا  و با تســهیل گری اتحادیه 

اروپا بــود، روند مذاکرات را ســازنده و  مثبت 

خواند.  وی با اشاره به دیدارهای جداگانه اش با 

هیئت های مذاکره کننده، اعالم کرد: قطر ضمن 

با اهمیت خواندن این مرحله از مذاکرات، در 

مســیر تداوم میزبانی گفت وگوها تا رسیدن 

به نتایج مــورد نظر جمهوری اســالمی ایران 

و بازگشــت همه طرف ها به تعهــدات از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد. امیرعبداللهیان نیز 

در این گفت وگوی تلفن ضمن تشکر از حسن 

میزبانی قطر اظهار داشت: ارزیابی ما از مرحله 

اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است.  وزیر امور 

خارجه کشورمان یادآور شد: ما برای رسیدن به 

توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در 

صورت واقع بینی آمریکا، توافق دست یافتنی 

است. امیرعبداللهیان همچنین اظهار داشت: 

)علی باقری( مذاکره کننده ارشد ما همواره با 

ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافقی قابل قبول 

گام بر می دارد و ما بر ادامه مذاکره تا رسیدن 

به توافق مبتنی بر واقع بینی مصمم هستیم.

سوژه روز

آگهی مزایده

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1344942

موضوع و قیمت اجاره بهای سالیانه پایه کارشناسی مزایده: واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه 
های موجود در کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد با کاربری های متفاوت که شامل1- ) غرفه تمیز 

کاری سیرابی گوسفند شماره یک 2- غرفه های دباغی شماره سه ، چهار، پنج، شش 3- غرفه هزار 

ال شماره نه 4- غرفه کله پاک کنی )دو غرفه(  5- غرفه نگهداری دام سبک به ازای هر راس )آغل 

دام( 6- بوفه اغذیه فروشی شــماره ده 7- غرفه جمع آوری و آالیش اجزای حرام استحصالی با 

قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای سالیانه طبق مشــخصات و شرایط موجود در مدارک مزایده به 

شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام نماید.

مدت اجرای عملیات: یکسال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجرای عملیات: کشتارگاه شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین صالحیت الزم 
با موضوع مزایده را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند و همچنین اساسنامه 

شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید 

رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند(

مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و  پیشنهاد قیمت : از واجدین شرایط دعوت می شود 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

1401/04/29 به امور قراردادهای شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خــود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اســناد مزایده: مزایه 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: شــرکت کنندگان باید معادل 5% کل قیمت پایه اجاره سالیانه را به صورت جداگانه 
طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا 

ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت دومنوبت اول
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 در جلسه ای با حضور سفیر بالروس در ایران مطرح شد؛

استفاده از ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برای حمل بار
به گزارش ایمنا و به نقــل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در جلســه ای که با حضور عضو هیئت 
نمایندگان و مدیر بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان و رایزن اقتصادی بالروس در ایران 
برگزار شد، »احمد پزنده« رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اشاره 
به پتانسیل های اقتصادی اصفهان، ابراز امیدواری کرد با توجه به صنعتی بودن بالروس، بتوان تعامالت 
خوبی بین طرفین ایجاد کرد.»دمیتری کالتسوف« ســفیر بالروس در ایران نیز با اشاره به همکاری و 
دوستی دیرینه ایران و بالروس گفت: دولت بالروس عالقه زیادی به توسعه تعامالت تجاری و اقتصادی با 
ایران داشته است.وی در ادامه هدف از حضور در اصفهان را توسعه تبادالت اقتصادی طرفین بیان و تصریح 
کرد: بالروس دارای اقتصاد پیشرفته ای است و کارخانجات بزرگی در زمینه تولید ماشین آالت سنگین، 
ماشین های کشاورزی، راهســازی، کمپانی های بزرگ جمع آوری غالت، کارخانه های تولید تجهیزات 
فناوری و اپتیک، صنایع شیمیایی و لوازم خانگی در بالروس وجود دارد.سفیر بالروس در ایران با اشاره 
به پیشرفته بودن صنایع شیمیایی و چوب این کشور گفت: ام دی اف و صنایع چوب روسی در ایران از 
شهرت زیادی برخوردار است و ما عالقه مند به همکاری در این زمینه ها با اصفهان هستیم.کالتسوف در 
ادامه با بیان اینکه همکاری اقتصادی و تجاری جاده ای دو طرفه است، از اعالم آمادگی بالروس برای 

ورود محصوالت ایرانی به ویژه تولیدات سنتی و میوه و سبزیجات تازه و خشکبار به این کشور خبر داد.

میزان پیشرفت طرح های صنعتی در استان اصفهان چقدر 
بوده است؟

۸۵۵ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۱ درصد در استان اصفهان شناسایی شده است.به 
گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، استان اصفهان، رتبه چهارم اشتغال، رتبه 
پنجم طرح های ناتمام و رتبه یازدهم سرمایه گذاری در کشور را نیز از آن خود کرده است.امیرحسین 
کمیلی افزود: در ۹ هزار واحد صنعتی استان اصفهان  با سرمایه گذاری ۵۷ هزار میلیارد تومانی، زمینه 

اشتغال ۲۸۰ هزار نفری فراهم شده است.
 

پایان مرداد وعده مسئوالن برای پرداخت مطالبات کشاورزان
کشــاورزانی که گندم خود را به قیمت تضمینی به دولت فروختند باید تا پایان مردادماه برای دریافت 
مطالبات منتظر بمانند.نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
گفت: به دلیل همزمانی واریز یارانه ها و خرید تضمینی گندم، واریز بدهی کشاورزان به تاخیر افتاده و قرار 
است به زودی بانک کشاورزی و دیگر بانک ها تسهیالت را به وزارتخانه جهاد و کشاورزی پرداخت کنند.

حجت االسالم محمد تقی نقد علی به نقل از مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: همه مطالبات 
کشاورزان حداکثر تا پایان مرداد ماه پرداخت می شود.مطالبات کشاورزان قرار بود یک هفته ای پرداخت 

شود، اما به ۴۵ روز دیگر موکول شده و میزان بدهی دولت به این کشاورزان ۲۳۰ میلیارد تومان است.
 

امتیازات وزارت صمت برای دانش بنیان ها
صاحبان شرکت های دانش بنیان و فناور استان اصفهان می توانند از امتیازات وزارت صمت استفاده کنند.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص امتیازاتی 
که وزارت صمت برای این شــرکت ها در نظر گرفته، گفت: تایید محصوالت و خدمات، ثبت ســفارش 
و اعطای تســهیالت از جمله این امتیازات است.محســن تفکری افزود: با توجه به تفاهم نامه هایی 
که وزارتخانه های صمت و علوم، تحقیقات و فناوری امضا کرده اند، در این حوزه شــرکت های کوچک 
و متوسط که مســتقر در مراکز رشد و پارک ها هستند، باید به این ســمت هدایت شوند که از امتیارات 

مجوز های سازمان های صمت در استان ها استفاده ببرند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اعالم کرد:

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا 31تیرماه 

مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهان در   فرزانه افسرطاها 
نشســت رســانه ای خود به مناسبت روز 
مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی مالیاتی، در بیان اهمیت پرداخت مالیات 
به عنوان درآمدی پاک برای دولت، از رشد ۷۷درصدی خوداظهاری در سال 
۱۴۰۰ خبر داد.  عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه مالیات در رشــد و آبادانی کشور، رســیدگی به مشکالت زیست 
محیطی وکنترل آالینده ها و توسعه رفاه و دسترسی مردم به خدمات موثر 
است، گفت: تخصیص بخشــی از مالیات برارزش افزوده )یک درصد( به 
حوزه سالمت به ویژه در مقابله با کرونا و اثرات واضحی در سیستم بهداشت 
و درمان و ارائه خدمات داشت. وی، مالیات را حقوق مردم و درآمد دولت 
عنوان کرد و افزود: امروز عموم مردم نســبت به مطالبه مالیات حساس 
شــده اند و مطالبه عمومی در برابر فرار مالیاتی و فعــاالن اقتصادی که در 
پرداخت مالیات تعلل می کنند، شــکل گرفته است.مدیرکل اداره مالیات 
اســتان اصفهان اعالم کرد: در ماه های خــرداد و تیر، مؤدیان با تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی، اطالعات مالی خود را به اداره مالیات تسلیم می کنند. 
همچنین با تمدید موعد اظهارنامه، مؤدیان مشاغل، تا ۳۱تیرماه فرصت ارائه 
اظهارنامه دارند. وی یادآور شد:  تاکنون،  ۳۱۸ هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیم 
اداره مالیات شده که این رقم نسبت به سال ۹۹ که ۲۵۰هزار اظهارنامه تسلیم 
شده بود، رشد ۲۷ درصدی را نشان می دهد، از این تعداد حدود  ۷۷ درصد 

معادل ۲۴۲ هزار نفر، از تبصره ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی و شرایط و تسهیالت 
آن استفاده کردند که منجر به  تقویت فرهنگ مالیاتی، کاهش اختالفات و 
کاهش هزینه های وصول می شود و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

مزیکی در ادامه، به مهلت تسلیم اظهارنامه عوارض ارزش افزوده تا ۱۵ تیرماه 
اشاره کرد و گفت: این تاریخ تا ۲۶ تیرماه تمدید شد و جریمه تاخیر به صورت 
صد در صدی بخشیده می شود،  همچنین اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد 
اجاره تا پایان تیر برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند.وی با تاکید بر اینکه 
مبارزه با شرکت های صوری و کاغذی، اســتفاده از کارت های اقتصادی و 
کدملی افراد بی بضاعت، رفتن به ســراغ مؤدیان واقعی و دانه درشت ها به 
شدت در اصفهان پیگیری می شــود، گفت: در این مسیر شفاف سازی به 
عادالنه شدن و گسترش چتر مالیاتی در کشور کمک می کند، امروز مردم در 
مباحث مالیاتی با حساسیت زیاد، اطالع دهنده و پیگیر هستند. همچنین، 
ســامانه ۱۵۲۶ اطالعات مردم راجع به فرارهای مالیاتی، عدم استفاده از 
دستگاه پوز و ســایر تخلفات را ثبت می کند. عباس مزیکی در صحبت از 
شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها، پیگیری دولت نسبت به مالیات را جدی 
تر عنوان کرد و افزود: امیدواریم در صورت رفع  تحریم ها، درآمدهای نفتی به 
سرمایه گذاری اختصاص یابد و دولت از مالیات، به عنوان درآمدی پاک  که 
کمتر تحت تاثیر سیاست های بیرونی است، برای پوشش هزینه های جاری 
کشور استفاده  کند.مدیرکل اداره مالیات استان اصفهان با اشاره به محسوس 

بودن اثر پرداخت مالیات در بخش حمل و نقل عمومی و رفع آالیندگی، گفت: 
امسال سهم شهرداری ها در مالیات، از ۳درصد به ۴درصد افزایش یافته که 
اثرات آن در عمران شهرها مشخص خواهد شد.وی، مبلغ مالیات پیش بینی 
شده برای استان اصفهان در ســال جاری )۱۴۰۱( را، ۳۱ هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد وافزود: در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات 
در سطح کشور وصول می شود که سهم هر استان با توجه به ظرفیت ها و منابع 
پیش بینی شده است، همچنین در سال ۱۴۰۰، رقم برآوردی وصول مالیات 
در اصفهان، ۲۰هزار و ۵۰میلیارد تومان بود و با این رقم، سهم پیش بینی شده 
اســتان، تحقق ۱۰۴درصدی پیدا کرد، در حالی کــه میانگین تحقق وصول 
مالیات پیش بینی شده در کشور ۱۱۳ درصد بود.مزیکی از پرداخت ۴هزار و 
۶۹۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده توسط مردم در سال ۱۴۰۰ خبر داد 
و گفت: این عوارض با رشد ۱۲۲درصدی که بخشی به دلیل افزایش قیمت 
هاست، به صورت نقدی پرداخت می شــود و طبق قانون بین شهرداری ها، 
دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری تقســیم خواهد شد.مدیر اداره کل 
مالیات اســتان اصفهان، عوارض ارزش افزوده پرداخت شــده در سه ماه 
نخســت ۱۴۰۱ را یک هزار و ۱۹۲میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: شهرهای 
کوچک با درآمد کمتر،  بیشــتر متکی به این عوارض هستند و طرح های 
عمرانی در این شهرها به وسیله این مبالغ اجرا می شود.وی با اذعان به اینکه، 
اجرای تمام سیاســت های شفاف ســازی، افزایش درآمدهای مالیاتی و 
درعین حال، افزایش رضایت مردم را به دنبــال دارد، توضیح داد: به عنوان 
مثال در تبصره ۱۰۰،  فرمول واحد کشوری به صورت سیستمی و بدون دخالت 
و اراده افراد  مالیات را محاسبه می کند، همچنین در بخش هوشمندسازی 
یکی از مهم ترین قوانین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مؤدیان 
است که باعث سامان دادن پرداخت های مالیاتی می شود. مزیکی اظهارکرد: 
سخن گفتن از عدالت، بدون داشتن اطالعات و شفافیت اشتباه است، زیرا، 
امکان تحقق عدالت بدون شفافیت وجود ندارد؛ مشکل اساسی سیستم 
مالیاتی ما، فقدان اطالعات و شفافیت است که امسال وضعیت کشور با بهبود 
قوانین و مقررات در این بخش بهتر شده است، نرخ مالیات براساس تولید 
ناخالص در کشور ما ۷ درصد است که این میزان در ترکیه ۱۳ درصد و در دیگر 
کشورها بیشتر است، ظرفیت ساماندهی مالیاتی در کشور وجود دارد که با 
تجمیع اطالعات و شفافیت میسر خواهد بود چنان که امسال با  بهبود قوانین 
و شفاف سازی، ۶۸ هزار مؤدی جدید در پتر مالیاتی قرار گرفتند.وی درباره 
نحوه برخورد بــا تخلفات مالیاتــی از جمله پرداخت هــای کارت به کارت، 
اظهارکرد: انواع مختلفی از تخلفات و فرارهای مالیاتی از جمله کارت به کارت 
با تجمیع اطالعات حساب های بانکی، قرار گرفتن آنها در اختیار سازمان امور 
مالیاتی و پاالیش آنها  کاهش پیدا می کندو با اجرای ماده ۱۱قانون پایانه های 
فروشگاهی که در زمان اجرا حاشیه هایی به همراه داشت، ۶۸ هزار پرونده از 
این موارد احصا شد و درصورت اجرای ماده ۱۰ این  قانون، تجمیع حساب ها 
و شفافیت، کاهش تخلفات را به همراه خواهد داشت،با وحود اینکه ممکن 
است مقاومت طبیعی در مقابل تغییرات و اعمال قوانین وجود داشته باشد، 
 درعین حــال، امیــد داریــم که هــر روز بیشــتر به ســمت شــفافیت

 حرکت کنیم.

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
با اشاره به افزایش قیمت اجاره ها گفت: تعیین قیمت 
اجاره ها تابع قیمت تمام شــده یک مسکن است و تا 
زمانی که عوامل گرانی مسکن رفع نشود نمی توان انتظار 
کاهش بهای اجاره ها را داشت.از گذشته تاکنون هیچ 
نظام بندی بر بحث اجاره ها وجود نداشته است.مهدی 
جعفرپیشــه اظهار کرد: درصورتی که شهرداری ها در 
کشورهای پیشرفته نقش نظام بندی را دارند و نرخی 
را برای اجاره تعیین می کنند؛ اما به دلیل فقدان نظام 
بندی در کشور، بازار رهن و اجاره همواره نابسامان بوده 

و در سال های اخیر هم بر شدت آن افزوده شده است.
وی افزود: با توجه به شــرایط اقتصادی و مشکالت 
مســتاجران در برخورد با افزایــش اجاره ها، در دوران 
شیوع کرونا و پس ازآن قوانینی برای سامان بخشی 
شرایط مستاجران مقرر شد؛ اما بســیاری از مالکان 
از آن قوانین تبعیتی نداشته اند.رییس هیئت مدیره 
انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان گفت: به عنوان 
نمونه راهکاری مانند پرداخت وام ودیعه از سوی دولت 
اجرایی شد که باوجود افزایش مبلغ آن برای امسال، 
باز هم امکان حل مشکالت مســتاجران وجود ندارد 
فقط مسکنی موقت برای این بازار است.جعفرپیشه 
تاکید کرد: البته باید توانمندی دولت و بانک ها هم در 
نظر گرفته شــود، برخی معتقدند که میزان وام ودیعه 
اندک و یا آنکه نرخ بهره آن باالست؛ اما دولت هم توان 

تخصیص وام بیشتر و یا ارزان تر را ندارد. درواقع دولت 
تمام تالش خود را به کار گرفته تا حمایتی هرچند اندک 
را انجام دهد.وی در رابطه با راهکارهای احتمالی برای 
حل مشــکالت اجاره نشــینان گفت: هرچند از تولید 
مســکن به عنوان راه حلی برای ســامان بخشی بازار 
مسکن و کنترل اجاره ها نام برده می شود و با این اقدام 
تا حدودی هم مشکل حل خواهد شد؛ اما اینکه تصور 
شود با ساخت وساز بیشتر، نرخ اجاره ها کاهش یابد 
چندان کارشناسانه نیست.رییس هیئت مدیره انجمن 
انبوه سازان اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: تعیین 
قیمت اجاره ها تابع قیمت تمام شده یک مسکن است 
و تا زمانی که عوامل گرانی مسکن رفع نشود نمی توان 
انتظار کاهش بهای اجاره ها را داشت. از گذشته تاکنون 

هیچ نظام بندی بر بحث اجاره ها وجود نداشته است.

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان:

قیمت رهن و اجاره  تابع قیمت نهایی مسکن است

خبر روز

رییس سازمان مالیاتی خبر داد:

غیرفعال سازی 1.4 میلیون کارتخوان در ماه آینده
رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بالتکلیف هستند و تاکنون 
نه به پرونده مالیاتی متصل و نه غیرفعال شده اند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن ها را غیرفعال 
می کند.داوود منظور درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم اظهار کرد: رویکرد مالیات ستانی 
در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که اولین تحول این است که فشار مالیاتی 
از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش حساب به سمت فراریان و اجتناب کنندگان از مالیات 
حرکت کند. رویکرد دوم این است که تمرکز مالیات بر بخش غیررسمی و غیرشفاف باشد تا کسانی 
که درآمدهای باالیی دارند و مالیات نمی دهند، مالیات بپردازند.رییس سازمان امور مالیاتی افزود: 
در این رابطه، در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه های پرداخت و کارتخوان ها 
به پرونده مالیاتی متصل شــدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. 
حدود ســه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شــدند؛ اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بالتکلیف 
هســتند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن ها را غیرفعال می کند.منظور ادامه داد: با ساماندهی 
کارتخوان ها و درگاه های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد و از 
بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات فعاالن اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر شناسایی شد که در 
مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شــد که مهم ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری 

از فرار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه حدود چهار میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف و مشاغل دریافت شد که نسبت 
به سال گذشته معادل ۱.۲ میلیون افزایش داشته است، گفت: رویکرد ما این است که از کسانی که 
تاکنون مالیات نمی دادند، مالیات بگیریم. بخش رســمی اقتصاد را مورد عنایت مالیاتی قرار داد 
که در بودجه امسال، نرخ مالیات شرکت های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت و جهت گیری 

سازمان مالیاتی این است که تا حد امکان این نرخ دوباره کاهش یابد.
 

سامانه امالک و اسکان فعال است؛

 مردم اطالعات سکونتی خود را تایید و کامل کنند
وزارت راه و شهرسازی از هم وطنان درخواست کرد تا اطالعات مربوط به خود را در سامانه امالک و 
اسکان مشاهده، به روزرسانی و یا تکمیل کنند.معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با تکذیب اخباری برخی رسانه ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و امالک در سال ۱۴۰۱، از 
ثبت اطالعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه 
خبر داد و درخواســت کرد هم وطنان اطالعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به روزرسانی و 
یا تکمیل کنند.معاونت مسکن و ســاختمان با صدور اطالعیه ای توضیح داد: پیرو انتشار اخباری 
مبنی بر هک شدن سامانه ملی امالک و اسکان کشور در برخی رسانه های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، 
بدین وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می شود.در این اطالعیه آمده است: سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ گونه مشکلی در ورود و ثبت اطالعات توسط 
ساکنان و مالکان امالک مسکونی در سامانه وجود ندارد.معاونت مسکن و ساختمان اعالم کرد: با 
تالش های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه های 
اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی امالک و اسکان کشــور اطالعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون 
ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مســکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری 
می کند.اطالعات مذکور بر اســاس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و 
بخشنامه معاون اول رییس جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می گیرد. 
ضروری است کلیه هم وطنانی که تاکنون در سامانه ) https://amlak.mrud.ir/( نسبت به ثبت 
اطالعات مالکیت و ســکونت خود اقدام نکرده اند، در اســرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به 

مشاهده و به روزرسانی یا تکمیل اطالعات مذکور اقدام کنند.

کافه اقتصاد

مدیرکل راه  وشهرسازی استان:کافه اقتصاد

36 درصد متقاضیان مسکن ملی در استان اصفهان واجد شرایط هستند
مدیرکل راه  وشهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از ۴۲۲ هزار متقاضی ثبت نام کننده واجد شرایط بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن 
در اصفهان را به موجب دارا بودن شرایط ۴ گانه این طرح هستند.علیرضا قاری قرآن درگفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون انتشار این خبر مبنی آنکه 
نهضت ملی مسکن در اصفهان ثبت نام جدید ندارد، اظهار داشت: این بدین معنا نیست که ثبت ندارد، در بخش هایی که ظرفیت ایجاد شود به صورت مرحله ای 
سامانه برای آن ظرفیت های ایجاد شده ثبت نام باز می کند. اکنون در کل استان با توجه به ثبت نامی که از پیش انجام شده است و ظرفیت ثبت نامی ما در کل 
استان باال بود، در این مرحله ظرفیت جدیدی نداشتیم که آن را اعالم کنیم.وی افزود: برای برخی از شهرها در کشور ظرفیت های جدیدی اعالم می شود و یا آنکه 
ظرفیت اعمال شده شان تکمیل نمی شود، به همین خاطر ســامانه را برای این بخش ها باز می کنند که اگر افرادی همچنان متقاضی هستند، ثبت نام کنند. در 

اصفهان و به ویژه شهر اصفهان و پیرامون آن به دلیل آنکه میزان ثبت نام ها از برنامه اولیه بسیار بیشتر بوده به همین دلیل در این مرحله ثبت نام جدید نداریم.

بازار ماهی فروش ها 
در بندرعباس

بــازار ماهــی فروش هــای بندر 
عباس کــه از بازگشــایی آن چند 
سالی می گذرد با تنوع بسیار باالی 
ماهی و غذاهــای دریایی یکی از 
جاذبه های توریستی بندرعباس 
است وشــاید یکی از مهم ترین و 
بزرگ ترین بازارهای جنوب ایران 

به حساب می آید.

وز عکس ر

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک:

ظرفیت تولید خرما در خور 
و بیابانک 650 تن است

مدیــر جهــاد کشــاورزی خــور و بیابانــک 
گفت:امســال پیش بینی می شــود ۶۵۰ تن 
انواع خرما از نخلســتان های این شهرستان 
کویری در شرق استان اصفهان برداشت شود.

ابوالقاســم جعفری افزود: خور و بیابانک تنها 
شهرستان خرماخیز استان اصفهان است و هر 
ساله با توجه به سال آوری درختان خرما، حدود 
۵۰۰ تا ۶۵۰ تن خرما از اوایل شهریور تا پایان آبان 
برداشت می شود.وی گفت: هر هکتار نخلستان 
خور و بیابانک، حدود ۲۰۰ نخــل دارد و به طور 
متوسط، از هر هکتار، سه تن خرما برداشت می 
شود. مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک افزود: 
بیشترین نخلستان های این شهرستان، با ۱۵۰ 
هکتار در روستای های مهرجان، گرمه و عروسان 
قرار دارد. جعفری ادامــه داد: کبکاب، کرمانی، 
خدشــکن ، قصب، زاهدی، پیــارم، مضافتی، 
برحی و مجــول از ارقام مرغــوب خرمای این 
شهرستان است.وی گفت: هم اینک برای هر 
روستا ارقام سازگار با روستا به باغداران معرفی 
و در صورت درخواســت نخــل داران پاجوش 
الزم تامین می شــود. مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان خور و بیابانک تصریح کرد: از سال 
۷۶ تاکنون تعداد زیادی ارقام خرمای تجاری از 
نقاط خرماخیز کشور برای بررسی سازگاری به 
شهرستان حمل و کشت شد و بررسی ها نشان 
داده که ارقام کبکاب، زاهدی، مضافتی و برحی، 
سازگاری بهتری در شرایط منطقه دارد.جعفری 
افزود: طی پنج سال گذشته ارقام پیارم و مجول 
واردشده به شهرستان به  بار نشسته و با توجه 
به بررسی های صورت گرفته این دو رقم نیز در 
طرح های توســعه ای این مدیریت قرارگرفته 
است.مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: 
در فصل برداشــت خرما که از ابتدای شهریور تا 
اوایل آبان است، بیش از هزار و ۴۰۰ نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می کنند.به گفته 
وی، درختان خرما درخــور و بیابانک عالوه بر 
تولید محصول، همچون چتری سبز هوای داغ 
کویری را به هوای خنکــی تبدیل کرده و امکان 

کشاورزی در زمین های شور را فراهم می کند .

عکس: میزان
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مفاد آراء
4/119 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 3332 - 1401/03/28 هيــات ســوم خانــم مريــم زنبور 
 به شناســنامه شــماره 1016 کدملي 2002069085   صادره دزفول  فرزند جمعه در 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 221/65 متر مربع از پالک  31 اصلی  واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی کريم 

ابراهيمی طبق سند انتقالی 9927 مورخ 1350/07/28 دفترخانه 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20

م الف: 1339886  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/120 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر آرای شــماره های ذيــل هيــات موضوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيت 
 ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رســمی مالکيت مشاعی  و 
 اسناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز 
گرديده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
 فاقد ســند رســمی و به منظور اطالع عمــوم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز 

 آگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکيت
  متقاضيــان اعتراضی داشــته باشــند  می تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهی به
 مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،  ظرف مدت 
 يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
 اســناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعــه متضرر  به 

دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000055 مورخ 1401/01/29 و کالسه پرونده 
1399114402026000224 بنام اکبر آژيراک فرزند عباس فرزند مهدی به شــماره 
شناسنامه 50167 کدملی 1281598747 نسبت به شش دانگ يک باب خانه مسکونی 
به مساحت 250/23 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک 
 ولی عصر اصفهان بخش 16 حــوزه ثبت دولت آباد برخــوار در ازای خريداری عادی

 مع الواسطه از محمد طالبی طی سند 86005 مورخ 1351/09/02 دفترخانه 2 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/20

م الف: 1339283 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

4/121 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3380 - 1401/03/29 هيات چهارم آقای غالمحسين حاجی 
احمدی به شناسنامه شماره 20 کدملي 5759618482   صادره چادگان  فرزند محسن در 

ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 235/30 متر مربع از پالک  شماره 786  فرعی از 
16  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 

مور ثبت صفحه 505 و 435 دفاتر 80 و 84 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

م الف: 1347852  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/122 آگهی ابالغ مفاد رای صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

مفاد رای هيات قانون تکليف اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
بادرود که در اجرای ماده يک قانون و ماده 13 آئين نامه صادر گرديده اســت مستند به 
ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار محلی آگهی 
می شود تا چنان چه شخصی يا اشخاصی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشند از 
تاريخ اولين انتشار آگهی در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم نمايد و معترض بايد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی محل تقديم نمايد و گواهی 
طرح دعوی به اداره ثبت محل ارائه نمايد بديهی اســت اقدامــات ثبتی منوط به ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتــراض در موعد مقرر واصل نگردد و 
 گواهی طرح دعوی به اداره ثبت ارائه نگردد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيت

 می نمايد. 
برابر رای شــماره 14016030202200011 مورخه 1401/03/30 ششدانگ يکباب 
خانه و باغچه بمساحت 2653/65 متر مربع مفروز ازپالک 1426 فرعی از 159- اصلی 
واقع در ســر آســياب بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که در ســهم آقای حسين 
رمضانيان فرزند روح اله به شــماره شناســنامه و ملی 1230046331 قــرار گرفته و 
 بايستی نســبت به آن اظهار نامه ثبتی تنظيم گردد. )خريداری متصرف بصورت عادی 

می باشد(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

م الف: 1347748 رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرو د

تحدید حدود اختصاصی
4/123  شــماره نامــه: 140185602033001077 -1401/04/01 چون تمامی 
ششــدانگ یک قطعه مخروبه به شــماره پالک 299 فرعی مفروز و مجزا شده از 
67 فرعی  از 147 اصلی پــالک ثبتی 299 فرعی از 147 اصلی  واقع در روســتای 
مزده جزء بخش 11 حــوزه ثبتی نطنــز که طبق ســوابق و پرونده ثبتــی به نام 
مرتضی عســکری فرزند محمد و غیــره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/06/05  ســاعت 10 صبح در محل شــروع و بــه عمل خواهد آمــد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطارمی گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

تاریخ انتشار:1401/04/20م الف: 1343744 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

فقدان سند مالکیت 
4/124 آقای محمود سلیمانی درچه فرزند عبداله به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت وامضاء شهود رســماگواهی گردیده مدعی است که سند یک ونیم سهم 
مشاع از 50 سهم دو ودوسوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 
ثبتی 276 فرعی از 30 اصلی واقع درروستای کافشان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره 
سریال 2 / 428968 در صفحه 175 دفتر 140 به نام نامبرده ثبت وسندمالکیت صادر 
وسپس مفقود شده است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود 
که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مســترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور 
و عدم وصول اعتــراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند مالکیت المثنی 
 سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف:  1347921 

محمد علی ناطمی اشنی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

دهکده توریستی سنتی ماهان
دهکده توریستی سنتی و ارگانیک ماهان یک منطقه تفریحی بسیار زیبا با جاذبه های طبیعی بکر در منطقه کوهستانی است که در نزدیکی روستای زفره واقع شده است. طبیعت منطقه به گونه ای است که 
تا به حال مشابه با آن را در هیچ کجای کشورمان ندیده اید و با رفتن به این منطقه تفریحی که در میان کوه های کرکس واقع شــده، می توانید از طبیعت سرسبز و بسیار زیبا، مزارع حاصل خیز و چشمه های 

طبیعی در این منطقه دیدن کنید. 

روستای علون آباد
روستای علون آباد که در فاصله ۱۴ کیلومتری از شهر کوهپایه قرار گرفته، در زمان های قدیم و توسط بزرگان و خان های آن زمان پایه گذاری شده و گفته می شود این مکان حکم تفریحگاه ییالقی را برای آن 
ها داشته است. این روستا در ارتفاع باالتری از شهر کوهپایه قرار دارد و به همین دلیل در فصل های بهار و تابستان دارای آب و هوای به مراتب بهتری است. در این روستا خانه های تاریخی بسیار زیاد و مجللی 
می بینید که دارای معماری های بسیار جالبی هستند و هر کدام از آنها متعلق به یکی از بزرگان زمان قدیم در این مناطق بوده است. همچنین فضای بسیار زیبا و مناظر بکری که در اطراف این روستا می بینید 

برای شما بسیار دلنشین خواهند بود. در صورتی که می خواهید یک روستای زیبا با خانه های قدیمی و طبیعتی زیبا در مرکز ایران ببینید، به شما پیشنهاد می کنیم که روستای علون آباد را از دست ندهید.

روستای تینجان کوهپایه
روستای تینجان که یکی دیگر از روستاهای واقع در دهستان جبل است، حدود ۱۲ کیلومتر شهر کوهپایه فاصله دارد. نام این روستا در زبان محاوره ای اهالی این منطقه تینگون است، البته باید در نظر داشت 
که عده ای به دلیل وجود مرقد امامزاده شاه ناصر به این روستا شاه ناصر هم می گویند. در این روستا ۵۴ خانواده زندگی می کنند و جمعیت کل این روستا ۱۵۰ نفر است. شغل بیشتر مردم این روستا دامداری، 
باغداری و کشاورزی  است. در این روستا محصوالتی مانند آلبالو، بادام، گردو، سیب زمینی، عدس، لوبیا، جو، نمود و گندم کشت می شود و مردم بومی منطقه با فروش این محصوالت امرار معاش می کنند. 

این روستا تمام امکانات رفاهی الزم برای گردشگران را دارد.

روستای امامزاده قاسم
روستای امامزاده قاسم یکی از روستاهای تاریخی در منطقه کوهپایه است که مقبره امامزاده الزم التعظیم، فرزند امام کاظم علیه السالم در آن جا قرار دارد. وجود این امامزاده در روستا باعث شده که افرادی 
که به این امامزاده اعتقاد دارند هر سال از آن دیدن کنند. البته باید در نظر داشته باشید که دیدنی های این روستا به امامزاده ختم نمی شود و شما می توانید مکان های باستانی زیادی مانند آسیاب قدیمی، 
بنای یخچال، قنات، مسجد جامع، برجهای نگهبانی و آب انبار باستانی را در این منطقه ببینید. در ضمن طبیعت این روستا بسیار دیدنی است و مزارع سرسبز و باغات زیبا مناظر بسیار دلنشینی را پیش چشم 

شما به نمایش می گذارد که از دیدن آنها لذت می برید. 

روستای فشارک کوهپایه
روستای فشارک کوهپایه حدود ۱۰۰ نفر جمعیت ثابت دارد و صد البته باید در نظر داشته باشید مانند سایر روستاهای ایران، کم شدن جمعیت این روستا به دلیل مهاجرت بیشتر افراد به شهر بوده و از طرفی 
احداث کارخانه های مختلف در اطراف این منطقه باعث شده است که بسیاری از جوانان رو به کارهای امن تر مانند کار در کارخانه ها بروند. یکی از مکان های مقدس برای مردم این روستا امامزاده احمد)ع( 
است که گفته می شود از نوادگان امام موسی بن جعفر)ع( بوده است. آب و هوای این روستا کوهستانی و معتدل بوده و خاک حاصلخیز آن باعث شده که مردم ساکن در آن به فعالیت هایی مانند دامداری و 

کشاورزی روی بیاورند. در صورتی که دوست داشته باشید فرهنگ بومی مردم روستایی در قسمت های مرکزی ایران را ببینید این منطقه گزینه بسیار خوبی برای شما خواهد بود.

روستا ی کردآباد کوهپایه
روستای کردآباد کوهپایه یکی از قدیمی ترین روستاها در بخش کوهپایه محسوب می شود که به گفته مردم محلی آغاز پیدایش این روستا به زمان مهاجرت اقوام کرد به این منطقه باز میگ ردد. بخش ورودی 
این روستا که امروز تقریبا خراب شده ،اشک نام دارد و گفته می شود که چاه ها و قنات های حفر شده در این منطقه، در زمان اشــکانیان احداث شده است. این روستا که در دهستان جبل قرار گرفته، دارای 
قدمت بسیار زیادی است و در صورتی که بخواهید از مرکز استان اصفهان به این روستا بیایید، باید ۸۰ کیلومتر مسیر را طی کنید. این روزها روستای کرد آباد حدود ۱۰۰ نفر جمعیت دارد که به شغل هایی مانند 

باغداری و کشاورزی مشغول هستند و محصوالتی مانند زردآلو، گردو، بادام، عدس، لوبیا، نخود جو و گندم کشت می کنند.

روستای جزه کوهپایه
روستای جزه کوهپایه یکی دیگر از روستاهای دهستان جبل به شمار می رود. از آنجایی که این روستا در حاشیه کویر واقع شده، دارای آب و هوایی خشک است. بر اساس برخی از اسناد و مدارک گفته می شود 
که پیشینه این روستا به دوران زرتشتیان قبل از اسالم باز می گردد. یکی از آثار تاریخی که در این روستا می توانید از آن دیدن کنید مسجد جامع جذب نام دارد که در محله گاره کنار قرار گرفته و در دوران صفویه 
ساخته شده، جالب است بدانید که ساختمان این روستا هنوز هم سالم است و اهالی جزه از آن اســتفاده می کنند. یکی از مکان های مذهبی واقع در این روستا امامزاده سلطان سید محمود است که گفته 
می شود از نوادگان امام موسی کاظم علیه السالم بوده است. در ضمن در این روستا آثار تاریخی مختلف دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از: آب انبار خوید، آب انبار کالعباس، آب انبار سلطان محمود و آب انبار 

امامزاده؛ این آثار باستانی دیدنی مکان های بسیار جالبی هستند که همیشه برای طرفداران فرهنگ بومی ایران زیبا و دیدنی بوده اند.

روستای تودشک کوهپایه
روستای تودشک کوهپایه در سال ۱۳۸۰ از به هم پیوستن روستاهای انگرود، قندی، مزرعه کهنه، مزرعه نو، رجان، صادق آباد، تودشکچوئیه و تودشک به وجود آمد. یکی از نکات بسیار جالبی که در خصوص 
این روستا باید بدانید این است که تقریبا می توان گفت در مرکزی ترین نقطه کشور ایران واقع شده و در آن شاهد قرار گرفتن فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف در کنار هم هستیم. با بررسی هایی که بر روی 
ساختار معماری منطقه، سبک زندگی مردم و گویش آنها انجام شده می توانیم به این نتیجه برسیم که پیشینه این روستا به زمان قبل از میالد باز می گردد. در ضمن جالب است بدانید که گفته می شود پدر 

خواجه حافظ شیرازی، شاعر معروف و نامدار کشورمان اهل این روستا بوده و از آنجایی که به تجارت مشغول بوده، در شیراز که در آن زمان شهر بزرگ تری بود، ساکن می شود.

مکان های دیدنی کوهپایه باعث شدند که در ســال های اخیر این شهر مورد توجه گردشگران زیادی قرار بگیرد. شــهر تاریخی کوهپایه که در فاصله 70 
کیلومتری از شرق شهر اصفهان قرار دارد، از نظر تاریخی دارای قدمت زیادی است و از طرفی روستاهای اطراف آن نیز دارای مکان های دیدنی زیادی هستند. 

یکی دیگر از مواردی که باعث محبوب تر شدن شهر کوهپایه برای گردشگران شده، طبیعت زیبا و چهار فصل آن است.
شهر کوهپایه اصفهان یکی از قدیمی ترین و پهناورترین مناطق استان اصفهان محسوب می شود که در کنار کویر مرکزی ایران واقع شده ، بخش شمالی این 
شهر با شهرستان های میمه، برخوار و اردستان همجوار است و بخش جنوبی این شهر با بخش های جلگه و بن رود اصفهان در همسایگی است. قسمت غربی 

کوهپایه به مرکز استان اصفهان و شرق آن به شهرستان نایین و استان یزد می رسد. این شهر با اختصاص دادن 20 درصد از مساحت کل استان اصفهان به 
عنوان یکی از پهناورترین شهرستان های این استان شناخته می شود.

 در قسمت های مختلف شهر کوهپایه انواع مشاغل صنایع دستی، دامداری، کشاورزی و خدماتی اداری وجود دارند. در ضمن این منطقه با داشتن چندین 
نقطه صنعتی و بیش از صد کارخانه فعال به عنوان یکی از مناطق صنعتی استان اصفهان به حساب می آید. در ادامه مکان های دیدنی کوهپایه اصفهان را 

معرفی می کنیم. 



تصویری از مادر 
21 ساله دهه 

 هشتادی
 با 4 فرزند!

مادر دهه هشتادی با ۲۱سال 
سن دانشــجوی رشته حقوق 
با ۴ فرزند، عنوان جوان ترین 

مادر ایرانی را گرفت.

وز عکس ر

دوشنبه 20 تیر 1401 / 11  ذی الحجه 1443 / 11 جوالی 2022 / شماره 3573 
روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

غرق شدن یک مرد 30 ساله در محدوده چادگان
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از فوت یک مرد ۳۰ ساله درپی غرق شدگی در آب رودخانه، خبر 
داد.عباس عابدی اظهارکرد: ساعت ۱۲:۳۲ ظهر جمعه ،حادثه غرق شدگی در رودخانه به مرکز اورژانس 
اصفهان، گزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه مذکور در اسکله منطقه یک ذوب آهن چادگان رخ داد، 
افزود: بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه، اعزام شد.مدیرروابط عمومی اورژانس اصفهان 

خاطرنشان کرد: متاسفانه درپی این حادثه یک مرد ۳۰ ساله جان خود را از دست داد.
 

کشف اجساد حلق آویز شده در زیرزمین
اجساد حلق آویز شده ۵ نفر از اعضای یک خانواده در نجف آباد اصفهان کشف شد.عصر روز جمعه جسد یک 
زن، دو دختر، یک پسر جوان و یک کودک که همگی از اعضای یک خانواده هستند، در حالی که در زیر زمین 
خانه ای حلق آویز بودند، کشف شد.بر اساس شواهد موجود، چند هفته از وقوع این اتفاق گذشته است.بنا بر 
اطالع منابع آگاه، یک نفر در این رابطه دستگیر شده و تعیین علت مرگ این پنج نفر در دست بررسی است.

 

واژگونی خودروی سواری جیلی با ۶ مصدوم در محور اردستان
مدیرروابط عمومی اورژانس استان اصفهان از مصدوم شــدن ۶ نفر درپی حادثه واژگونی خودروی 
سواری جیلی در محور اردستان به کاشــان، خبر داد.عباس عابدی گفت: حادثه واژگونی خودروی 
سواری جیلی به مرکز اورژانس اصفهان، گزارش شد.حادثه مذکور در محور اردستان به کاشان رخ داد 

که بالفاصله دو واحد امدادی ۱۱۵ از مهاباد و اردستان به محل حادثه اعزام شد.
 

مخالفت منابع طبیعی استان اصفهان با فعالیت معدن سنگ 
آهن قهرود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در صورت فعالیت معدن، امکان خشکی 
چشمه ها و قنات روســتای قهرود و جویبان وجود دارد.محمد علی کاظمی اظهار کرد: تاکنون هیچ 
مجوزی را برای معدن قهرود صادر نشده و چند سالی است که متقاضی معدن هستند؛ اما به دلیل 
پوشش گیاهی آن منطقه مخالفت کردیم. متقاضی این معدن تقاضای  حضور کارگروه تعاملی ستادی 
تهران برای بازدید از محل کرد.وی گفت: بازدید کنندگانی هم از تهران در محل حاضر شدند که با توجه به 
گزارش های ارائه شده و صحبت های نمایندگان اهالی روستا به نظر می رسد و برداشت ما این است 
بازدیدکنندگان نیز مخالف صدور مجوز این معدن هستند.به گفته وی، هیچ گونه برداشتی انجام نشده 
و اجازه استفاده از منابع آبی را ندارند مگر اینکه در بازدید صورت گرفته با درخواست متقاضی صدور مجوز 
معدن سنگ آهن در روستای قهرود موافقت شود.کاظمی گفت: در صورت تخلف با آن ها برخورد الزم 

انجام می دهیم  و اهالی می توانند در صورت مشاهده تخلف به ما اطالع دهند.
 

امتیازات وزارت صمت برای دانش بنیان ها
صاحبان شرکت های دانش بنیان و فناور استان اصفهان می توانند از امتیازات وزارت صمت استفاده 
کنند.مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص 
امتیازاتی کــه وزارت صمت برای این شــرکت ها در نظر گرفته، گفت: تاییــد محصوالت و خدمات، 
ثبت سفارش و اعطای تســهیالت از جمله این امتیازات است.محســن تفکری اظهار کرد: با توجه 
به تفاهم نامه هایی که وزارتخانه های صمت و علوم، تحقیقــات و فناوری امضا کرده اند، در این حوزه 
شرکت های کوچک و متوسط که مســتقر در مراکز رشد و پارک ها هستند، باید به این سمت هدایت 

شوند که از امتیارات مجوز های سازمان های صمت در استان ها استفاده ببرند.

  ظرفیت باالی استان اصفهان در استفاده از انرژی های خورشیدی؛ 

یک فرصت روشن!

ایمنا: اســتان اصفهان با ظرفیت بــاالی روزهای آفتابی، در اســتفاده از 
انرژی های خورشــیدی پتانســیل باالیی دارد به طوری که نیروگاه های 
خورشیدی اصفهان در شهرستان های کاشــان، شهرضا، مبارکه و جرقویه 
راه اندازی و حتی دامنه تولید برق از خورشید تا پشت بام منازل مسکونی 
هم رسیده است. بزرگ ترین نیروگاه های خورشیدی اصفهان در شهرستان 
کاشــان با ۲۳۵ نیروگاه طی تولید ساالنه ســه ونیم مگاوات برق انرژی 
خورشیدی، ۳۵ درصد از برق خورشیدی استان را تولید می کنند.اصفهان با 
داشتن ۲۸ شهرستان و بیش از پنج میلیون جمعیت، ۹ هزار واحد تولیدی 
در کنار ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری، ۱۸۰ هــزار واحد صنفی و مصارف 
روزافزون بخش خانگی، نیاز به انرژی برق محسوس تر از قبل دارد، در این 
میان لزوم توسعه انرژی خورشیدی پایدار با توجه به نیاز روزافزون مصرف 
انرژی و کاهش منابع انرژی فسیلی، محدودیت های برق رسانی، تامین 
سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و کاهش آلودگی هوا در کشور 
به ویژه در مراکز آالینده همچون استان اصفهان می تواند بر ضرورت حفظ 

محیط زیست با بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر، تاکید شود.

تاثیر بهره گیری از انرژی خورشیدی
محمد درویش، فعــال و کنش گر محیط زیســت با بیان اینکه بشــر با 
بهره گیری از مصارف سوخت های فســیلی و نیروگاه های حرارتی تولید 
برق، ساالنه ۴۳ میلیارد تن CO۲ در فضا منتشر می کند، گفت: برای مبارزه 
با خطرات گرمایش جهان و تغییرات اقلیمی به شــکل خردمندانه یکی 

ازراه های کاهش انتشــار این حجم ازCO ۲ در کره زمین، تقلیل مصرف 
سوخت های فسیلی و خروج نیروگاه های حرارتی از مدار تولید است.وی 
با اشاره به وجود پهنه های وسیع انرژی خورشیدی در کشور، تصریح کرد: 
در سنوات گذشته، معاونت انرژی های نو وزارت نیرو اقدام به پهنه بندی 
گسترده استفاده از انرژی خورشــیدی در ایران کرده اســت که از منظر 
انرژی های نو می توانیم با توجه به جانمایی های دقیق برای سرمایه گذاری، 
کشور را از ســاخت نیروگاه های حرارتی و سدهای برق آبی، بی نیاز کنیم؛ 
کما اینکه نیروگاه های حرارتی به شدت انرژی بر و مخرب محیط زیست 
هســتند.درویش با بیان اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که بیش از 
۳۰۰ روز آفتابی دارد و می توانیم با بهره بردن از انرژی خورشیدی و بادی برق 
تولید کنیم، گفت: با بهره مندی از انرژی های نو دیگر نیازی نداریم که تا این 
حد وابسته به سوخت مازوت نیروگاه ها باشیم و می توانیم به عنوان کشور 
صادرکننده انرژی در دنیا حرف برای گفتن داشــته باشیم.وی، پیرامون 
اینکه استان اصفهان با بحران آلودگی هوا و کمبود منابع آبی روبه رو است، 
اظهار کرد: می توانیم پهنه های شرقی اصفهان را با بهره بردن از انرژی پاک 

به نیروگاه های استحصال انرژی های خورشیدی و بادی تبدیل کنیم.

انعقاد تفاهم نامه گسترش تولید انرژی خورشیدی در بیابان ها
محمدعلی کاظمی، مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه به دلیل خشکسالی های متوالی و کمبود حجم آب در پشت 
سدها عمدتا نیروگاه ها با مشکل مواجه شــده اند، اظهار کرد: استفاده از 

انرژی خورشیدی به عنوان انرژی طبیعی و پاک بدون اثرات زیان آور برای 
محیط زیست می تواند نقش موثری در تامین انرژی های ضروری داشته 
باشد.وی با بیان اینکه بهره مندی از انرژی خورشید طی سال های ۹۰ و ۹۱ 
در استان اصفهان آغاز شده اســت، گفت: تاکنون از دو هزار و ۱۶۶ هکتار، 
تنها یک هزار هکتار از اراضی ملی طی تخصیص به جهاد کشــاورزی برای 
انرژی خورشیدی منجر به قرارداد اجاره شده و مابقی تنها در حد واگذاری 
زمین پیش رفته است.مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
پیرامون اینکه با شرایط کشور و تحریم ها، در اعطای مجوز به سرمایه گذاران 
پنل خورشیدی بیشتر درصدد واگذاری ها و جذب سرمایه گذاران خارجی 
بودند، افزود: برای بهره مندی و تبدیل انرژی خورشیدی به برق مقرر شد 
از تسهیالت استفاده کنند؛ اما موفق به اجرای پروژه نشدند چراکه حجم 
عملیات اجرایی طرح در استان اصفهان بســیار محدود بود.وی با اشاره 
به اینکه توســعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست از 
اولویت های دولت سیزدهم اســت، تصریح کرد: طی جلساتی براساس 
تفاهم نامه مابین وزارت نیرو و استانداری اصفهان، در خصوص همکاری و 
واگذاری اراضی ملی اعالم آمادگی کرده ایم.کاظمی با بیان اینکه مدیریت 
استان اصفهان درصدد برنامه ریزی جدی تری برای توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر است، ادامه داد: اکنون خاستگاه های هدف وزارت نیرو به منابع 
طبیعی استان معرفی شده اند که با شناسایی این اراضی ملی طبق شرایط 
وزارتخانه مقرر شــده طی مراحل مزایده، انتخاب پیمانکار با سرمایه گذار 
ضمن معرفی به منابع طبیعی و جهاد کشــاورزی اراضی در جهت توسعه 
نیروگاه خورشیدی با حفاظت از محیط زیست در اختیار آن ها قرار بگیرد.وی 
با بیان اینکه برای ایجاد تحول در زمینه انرژی تجدیدپذیر در استان آماده 
هستیم، گفت: الزم است استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تولید برق 
و داشتن هوای پاک و حفاظت از محیط زیست در اصفهان با راهکارهای 

تعاملی در دستور کار تمام بخش ها قرار گیرد.

واگذاری 15 هکتار از اراضی دولتی جهت احداث نیروگاه خورشیدی
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان شهرستان کوهپایه و 
جرقویه را از اراضی مناســب برای گسترش تولید انرژی خورشیدی در 
بیابان های استان اصفهان دانســت و گفت: طی سنوات گذشته برای 
توسعه نیروگاه خورشیدی در شهرستان جرقویه ۱۵ هکتار اراضی ملی 
واگذار شده بود و اکنون به منظور پیشرفت این انرژی پاک و تجدیدپذیر 
واگذاری ۱۰ هکتار دیگر از اراضی را درخواست شده است. قطعا به ازای 

هر مگاوات تولید برق ۱.۵ هکتار زمین نیاز است.

روند کاهشی منابع تجدیدناپذیر با اثرات مخرب زیست محیطی
حمیرا صفی قلی، معــاون محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان نیز اظهار کرد: یکی از مشــکالت قابل 
توجه در بحث انرژی، روند کاهشــی منابع تجدیدناپذیر و اثرات مخرب 
زیست محیطی باالست و پژوهش های متعدد با هدف یافتن منابع انرژی 
تجدیدپذیر جایگزین، همگان را متوجه خورشید و استفاده از انرژی آن )با 

هزینه کمتر نسبت به سایر صورت های انرژی( کرده است.

با مسئولان جامعه

گزارش

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی گفت: منطقه تاالب 
گاوخونی و حوضچه هایی که خشک شــده اند، منبع گردوخاک داخلی در 
استان اصفهان هستند.احد وظیفه با بیان اینکه علت گردوغبار و ریزگردهای 
موجود تشدید خشکسالی است، اظهار کرد: دو سال پی درپی شاهد بارندگی 
زیر حد نرمال در کشور بودیم، از طرفی طی دو دهه گذشته مصرف آب های 
زیرزمینی به شدت باال رفته اســت، به حدی که بیش از ۸۰ درصد آب های 
تجدیدپذیر از منابع زیرزمینی اســتخراج و منجر به ناپایداری و افت شدید 
آب های سطحی شده است؛ در نتیجه بر خشک بودن محیط اثر می گذارد و 
رطوبت خاک به میزان بسیار کمتری از حد نرمال خود می رسد و گردوخاک 
تولید می شود.وی با بیان اینکه شرایط مذکور تنها در ایران وجود ندارد و در 
کشورهای سوریه و عراق نیز بروز و تشدید شــده و اکثر سامانه های جوی 
عبوری باعــث انتقال گردوخاک از این مناطق شــده اســت، افزود: منابع 
گردوخاک داخلی نیز فعال شــده اند و گردوخاکی که چند روز اخیر جنوب 

غرب تهران، البرز و قزوین را درگیر کرد، آلودگی هوا را به شدت باال برد.

دریاچه های فاقد آب، کانون گردوغبار
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه کماکان 
منطقه تــاالب گاوخونی و حوضچه هایی که خشــک شــده اســت، منبع 
گردوخاک داخلی در استان اصفهان را تشکیل می دهد، ادامه داد: وضعیت 
مذکور چندین منطقه کشور را درگیر کرده است. دریاچه های فاقد آب نظیر 
دریاچه هامون، اطراف دریاچه ارومیه و تاالب گاوخونی، مکان هایی مانند 
آبگیرها و رودخانه هایی که اکنون خشک هستند، دشــتی که از قزوین به 
تهران کشیده می شود و زمین های کشاورزی که به علت نبود آب رها شده اند، 
منابع گردوخاک هستند.وی تصریح کرد: معموال کنار رودخانه ها نیزارها رشد 
می کنند، اگر نیزارها از بین بروند بستر نرم خاک مستعد گردوخاک می شود. 
بر اساس تصاویر ماهواره ای، اطراف زاینده رود درختان و باغات سبزی وجود 
دارد و کانون گردوغبار محسوب نمی شود؛ اما در صورتی که نیزارها و درختان 
اطراف رودخانه خشک شوند و بافت نرم خاک )مانند ساحل دریا( پدیدار 
شود، کانون گردوخاک ایجاد خواهد شــد.وظیفه با بیان اینکه گردوخاک 
دارای دو عامل بستر سطح زمین و وزش باد است، اضافه کرد: هنگامی که 
سرعت باد به حد کافی باال باشد و زمین دارای بافت نرم با ذرات مجزا باشد، 
گردوخاک تولید می شود و با عبور جریان در فضای گسترده در راستای افقی 
و عمودی توسعه یافته و پخش می شــود. تاالب گاوخونی که خشک شده 
است می تواند کانون گردوغبار باشــد؛ عمدتا تحت جریانات غربی است و 

مناطق جنوبی تر و شرقی تر نظیر استان یزد را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاثیر مناطق مستعد گردوخاک بسیار گسترده در سوریه و عراق
وی با بیان اینکه برای رفع ریزگردها و گردوخاک موجود راهکار کوتاه مدتی 
وجود ندارد و در مدت زمان کوتاهی نمی توان کانون های گردوغبار را از بین برد، 
گفت: مناطق مستعد گردوخاک بسیار گسترده ای در سوریه و عراق و ایران 
شکل گرفته است و از بین بردن آن ها اقدامی ساده نیست. در گذشته برای 

جلوگیری از پخش شدن گردوخاک روی مناطق مستعد، مالچ پاشی صورت 
می گرفت که ذرات را به هم بچسباند تا گردوخاک بلند نشود، اما این اقدام 
نیز دارای عوارض محیط زیستی است و توصیه نمی شود.رییس مرکز ملی 
اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه داد: در صورتی که مناطق محدودی 
مستعد گردوخاک بود امکان از بین بردن آن ها با مالچ پاشی گیاهی وجود 
داشت اما هنگام وسیع بودن این مناطق که چندین میلیون هکتار یا چندین 
میلیون کیلومترمربع را شامل می شود، امکان مالچ پاشی نیز وجود ندارد و 

هزینه های بسیار گزافی دارد.

راهکارهای طوالنی مدت برای از بین بردن کانون های گردوغبار
وی با اشــاره به راهکار طوالنی مدت برای از بین بردن کانون های گردوغبار، 
اظهار کرد: باید در طول بلندمدت مصرف آب کاهش یابد و بیش از چیزی که 
طبیعت می تواند در اختیار انسان بگذارد، استفاده نشود. ما در دهه های اخیر 
بیش از پتانسیل زمین از آن استفاده کردیم و آب های زیرزمینی را بیش از 
آنچه که مجاز بودیم، به ســرعت تخلیه کردیم و امکان تجدید و جایگزینی 

آن ها توسط طبیعت وجود نداشت.
وظیفه افزود: باید استخراج آب از زیرزمین و تجدید آن توسط بارندگی به 
تعادل برسد؛ در صورتی که این اقدام صورت گیرد، زمین و طبیعت توان خود 
را بازمی یابد و وضعیت سبزینگی و پوشش گیاهی بهتر می شود، در نتیجه 
پتانســیل گردوخاک کاهش می یابد. باید به طبیعت احترام گذاشته شود 
و کشاورزی نیز به ســمت کشاورزی توســعه یافته پیش برود. تغییر نوع 
محصول، تغییر نوع کشــت و تغییر زمان آب دهــی از راهکارهای کم کردن 

مصرف آب در کشاورزی است.
وی ادامه داد: در صنعت نیز بازچرخانی آب و استفاده از پساب های شهری به 
جای آب های جاری یا آب های زیرزمینی، راهکارهایی است که می توان از آن 
بهره گرفت. عمده ترین مشکل در خشکسالی و تولید گردوخاک کمبود آب 
و بارش است؛ تغییر اقلیم سبب شده که از مقدار بارش منطقه به خصوص 

خاورمیانه در طول چهار دهه گذشته به طور جدی کاسته شود. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
افزایش آمار مبتالیان و بســتری هــای کرونایی 

هشدار داد.
شــاهین شــیرانی، در نشست بررســی و کنترل 

شیوع ویروس کووید  ۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهــان گفــت: در روزهــای اخیر، بــا افزایش 
مراجعات سر پایی و منجر به بســتری در استان 
اصفهان روبه رو هســتیم.وی، تزریق نوبت یادآور 
واکسن کرونا را امان نامه جدید این ویروس بیان 
و تاکید کرد: افراد ۱۸ سال و بیشتر، در صورتی که ۶ 
ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن کرونا گذشته است، 
در کوتاه ترین زمان، نوبت یادآور واکسن را تزریق 
کنند.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه 
کرد: کودکان پنج ســاله و بیشتر هم که هنوز نوبت      

اول یا دوم واکســن کرونا را تزریق نکرده اند، باید 
واکسیناسیون شان را تکمیل کنند.

وی گفت: مراکز جامع ســالمت در شهرها و خانه 
های بهداشــت در روســتاهای اســتان اصفهان 
از صبح تــا ظهر، آمــاده تزریق واکســن کرونا به 

متقاضیان واجد شرایط است.
شیرانی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی مثل 
زدن ماسک به ویژه در اماکن عمومی و سرپوشیده 
و همچنین، رعایــت فاصله اجتماعــی به منظور 

جلوگیری از شیوع کرونا تاکید کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خبرداد:

زبانه کشیدن مجدد آتش کرونا در اصفهان
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اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ناژوان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: در حاشیه شــمال و جنوب رودخانه زاینده رود در محدوده 
ناژوان، بیش از ۶۵۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر در حال اجراست.مهدی قائلی اظهار کرد: 
مسیر دسترسی محلی ناژوان واقع در حاشیه شمال رودخانه و بعضی از کوچه ها و معابر خیابان 

باغ فردوس بنا به درخواست شهروندان در حال مرمت و بازسازی است.
وی با اشــاره به هزینه ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی اجرای پروژه زیرســازی و آسفالت معابر، 
تصریح کرد: عالوه بر زیرسازی، ترمیم و ساماندهی معابر، بیش از ۸۰۰ تن آسفالت طی سه ماه در 
این معابر اجرا خواهد شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: ساماندهی سرویس های بهداشتی، 
اجرای فیبر نوری محدوده ناژوان و احداث پارک محلی خیابان جالالن، از دیگر اقدامات در حال 
اجرای حوزه عمران این مدیریت اســت.وی با قدردانی از صبر و شــکیبایی شــهروندان ساکن 
محدوده نــاژوان در همراهی با اجــرای این پروژه ها، افــزود: تا پایان تیرمــاه عملیات اجرایی 

ساماندهی و روکش این معابر به اتمام خواهد رسید.
 

معاون شهردار خبر داد:

احداث تصفیه خانه های جدید پساب در اصفهان
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای احداث تصفیه خانه های جدید در ســال جاری در نظر گرفته شــده است، گفت: احداث دو 
تصفیه خانه اساسی و چند تصفیه خانه کوچک نیز باید به سرانجام برسد.مهدی بقایی اظهار کرد: 
یکی از قراردادهای مهم حوزه خدمات شهری، قراردادهای مربوط به حوزه فضای سبز است که از 
نظر گونه های گیاهی و توسعه های کیفی و کمی از اهمیت باالیی برخوردار است و انتظار می رود در 
حد مطلوب توسط پیمانکار نگهداری شــود.وی با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل خشکسالی 
دســت وپنجه نرم می کنیم، ادامه داد: نیاز آبی عرصه های فضای ســبز اصفهان ساالنه حدود ۶۰ 
میلیون متر مکعب است که سازمان پارک ها و فضای سبز تالش کرد نوع آبیاری گونه های مختلف 
را بهینه سازی کند.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به تالش سازمان پارک ها حفظ عرصه های فضای سبز اصفهان با ۲۶ میلیون متر مکعب در سال 
میســر اســت، اما در حال حاضر حدود نیمی از این میزان آب در اختیار این سازمان است و این 

موضوع شرایط خطرناکی را برای حفظ این عرصه ها به وجود آورده است.
وی با اشاره به شرایط حساس فضای ســبز در حدود دو ماه گذشته، تصریح کرد: از هفته گذشته 
قرارگاه آب در حوزه شهرداری اصفهان تشکیل شد و به صورت روزانه وضعیت آب فضای سبز رصد 

و جلسات هفتگی برگزار می شود تا بتوانیم تنش های آبی را برطرف کنیم.

تکمیل شبکه آب رسانی پساب به صورت رینگ در اطراف شهر
بقایی با بیان اینکه از سال های گذشته اصفهان یکی از پیشتازان استفاده از پساب فاضالب شهری 
در کشور بوده است و به رغم این موضوع با مشکالتی مواجه هســتیم، افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای احداث تصفیه خانه های جدید پساب در ســال جاری در نظر گرفته شده است تا دو 

تصفیه خانه اساسی و چند تصفیه خانه کوچک نیز باید به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه شبکه آب رسانی پساب به صورت رینگ در اطراف شهر ایجاد شده است و امسال 
تکمیل خواهد شد، تاکید کرد: چند تصفیه خانه در سپاهان شهر، شاهین شهر و دیگر مناطق وجود 
دارد که به این شبکه اضافه شده است و در حال حاضر برای آبیاری فضای سبز پارک های جنگلی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شــهردار اصفهان اضافه کرد: معاونت خدمات شهری و 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان روزهای پرتنشــی برای تامین آب فضای سبز 
اصفهان دارد،بنابراین از شهروندان درخواســت داریم با صرفه جویی ۱۰ درصدی آب شرب، جهت 

تامین حدود ۳۵ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری فضای سبز در سال همکاری کنند.

 صفر تا صد شهرسازی الکترونیک در اصفهان؛

اصفهان؛ آرمان شهر؟!

شهرداری اصفهان در دوره جدید مدیریت شهری، تبلیغات 
وسیع و گسترده ای در زمینه شهرسازی الکترونیک انجام 
داده است. قاسم زاده و تیم همراهش تالش می کنند شهر را به سمت تغییر 
ســاختارهای مدیریتی پیــش ببرند. درواقع ســال های زیادی اســت 
برنامه ریزان شهری به این نتیجه رسیده اند که برای اداره هر چه بهتر شهر و 
الکترونیک سازی آن باید از ابزار فناوری اطالعات به صورت عملیاتی و بهینه 
استفاده شود تا سرعت و دقت هر فعالیت افزایش یابد.حرکت به سمت 
تحقق شــهر الکترونیک، شــهروند الکترونیک و شهرسازی الکترونیک، 
ضرورت عصر حاضر است، در نتیجه مدیران و برنامه ریزان باید برای فراهم 
آوردن بســترهای اجتماعی، فرهنگــی، ایجاد زیرســاخت های فناورانه، 
همچنین تغییر ساختار مدیریت شهری تالش کنند.»شهر الکترونیک« 
شهری است که در آن خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه شود 
و مدیران شهری اصفهان می خواهند اصفهان را به سمت این »آرمان شهر« 
ســوق بدهند. هرچند به نظر می رسد راه آســانی درپیش ندارند. همین 
چندروز پیــش برای پرداخت عوارض شــهرداری خودرو به ســراغ درگاه 
الکترونیکی شهرداری اصفهان رفتیم و پس از چندبار تالش و تقال درنهایت 
موفق به پرداخت نشدیم!به هرحال به تازگی شهرداری اصفهان با راه اندازی 
سامانه »سرای ۱۰« و اقدامات نوین دیگر گام های بلندتری برای تحقق شهر 

الکترونیک برداشته است.

امید علی اصغری، مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان است که در گفت و گو با »ایمنا« بیشتر در این 

باره توضیح داده که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید:
 مدیریت شهرســازی الکترونیک یکی از واحدهای فعال در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان است که زیر نظر شخص معاون 
شهرسازی و معماری اداره می شود. پیاده ســازی سامانه های مربوط به 
شهرســازی، انجام وب سرویس ها، ارتباط با دیگر ســازمان ها و ادارات و 
همچنین مدیریت واحد برون سپاری خدمات شهرسازی شهر اصفهان که 
در حال حاضر ۳۹ دفتر فعال در سطح شهر وجود دارد  و حدود ۸۰ نفر در حال 
انجام استعالمات دفترخانه و بانک ها در قالب برون سپاری هستند، به عهده 
این واحد است؛ واحد برون ســپاری از زمان آغاز به کار سامانه شهرسازی 

»سرای ۸«، فعالیت خود را آغاز کرد.
از سال ۱۳۹۵ که سامانه سرای ۸ آغاز به کار کرد، پروانه ساختمان و تمام 
خدمات شهرسازی روی این سیستم بارگذاری شد و به صورت عملی تمام 
فعالیت ها از طریق سیســتم انجام می شود؛ این ســامانه ارتباط داخلی 
شــهرداری را تقویت کرد و ارتباط با شــهروندان نیز در سامانه »سرای ۱۰« 

تقویت شد.
پروژه سامانه صدور پروانه الکترونیکی »سرای ۱۰«، ارتقا یافته سامانه 
سرای ۸ است و به عنوان یکی از پروژه های اصلی شهرسازی الکترونیک، در 

مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان اجرایی شده و قابل بهره برداری است. 
با توجه به اینکه بهره برداری از ســامانه ســرای ۱۰ اقــدام مهمی در حوزه 
شهرسازی الکترونیک بوده است، امیدواریم بتوانیم به صورت بهینه از آن 

استفاده کنیم.
یکی از موضوعات شهرسازی الکترونیک، ارتباط با دیگر نهادهاست که در 
حال حاضر ارتباط با ســازمان میراث فرهنگی و کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری برای درخواست های پروانه ساختمانی به صورت الکترونیک 

انجام می شود.
مشاهده آرشیو الکترونیکی پرونده توسط شهروند پس از محرز شدن 
هویت آن برای کارشناس بازدید، پرداخت آنالین هزینه تراکم و عوارض ها، 
امکان ارتباط دوسویه شهروند و کاربر، انجام اقدامات و فرایندها به صورت 
غیرحضوری، کاهــش مدت زمان صدور پروانه، نیاز نداشــتن به نقشــه 
معماری، ارائه شفاف محاسبات پروانه ساختمان به شهروندان، محاسبه 
حداکثر پتانسیل پالک به صورت خودکار، امکان پیگیری درخواست از طریق 
تلفن همراه و دسترسی به آرشیو پرونده بدون واسطه و از طریق سیستم، از 

جمله مزایای سامانه شهرسازی سرای ۱۰ است.
یکی از مشــکالتی که شــهروندان هنگام صدور پروانه ساختمان با آن 
دست وپنجه نرم می کردند، این بود که در زمان دریافت پروانه ساختمان در 
صورتی که آن ساختمان تخلفی داشت و گاهی در دهه های ۷۰ و ۸۰ بدون 
پروانه ساخته شده بود، ابتدا باید درخواست خود را ثبت می کردند و پس 
ارســال پرونده به کمیســیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه، قلع و قمع این 
ساختمان انجام می شد، اما در سیســتم جدید، تخلفات احتمالی پالک 
بررسی نمی شود و به صورت مستقیم برای صدور پروانه اقدام و تخلفات در 

زمان نقل وانتقال بررسی می شود.
بعضی از نقاط شهر اصفهان همچون سپاهان شهر، شهرک ولی عصر و 
محدوده های تاریخی شامل مصوبه های خاص هستند و سیستم به صورت 
خودکار حداکثر ظرفیت ارتفاعــی پالک مورد نظر را بر اســاس مصوبات 

مربوطه مشخص می کند.
my. پس از انجام ثبت نام اولیه و ثبت اطالعات شــخصی در سامانه 

isfahan.ir )قسمت درخواست پروانه ساختمانی( ، دریافت نام کاربری 
و رمز عبور، ثبت درخواست برای پالک مورد نظر طبق کد نوسازی آن انجام 
می شود و سپس بارگذاری مدارکی همچون اسناد مالکیت در این مرحله 
انجام می شود؛ پس از این اقدامات، درخواست ثبت شده و به شهرداری 
ارسال می شود که زمان بازدید پیشنهاد نیز توسط مالک قابل انتخاب است. 
کارشناس بازدید با حضور در محل، اصل مدارک را با مدارک بارگذاری شده 
در سامانه تطابق می دهد و پس از تایید آن، شهروند نیز با ورود به کارتابل 
خود در ســامانه my.isfahan.ir می تواند به صورت ۲۴ ساعته به آرشیو 
پرونده دسترسی داشته باشد. پس از ثبت درخواست توسط شهروند در 
سامانه، بازدید از محل توسط کارشــناس، عبور از مراحل طرح تفصیلی و 
کنترل کاربری و مــوارد مربوطه، تاییــد بعضی از آیتم ها توســط معاون 
شهرســازی منطقه انجام می شــود و نهایت ظرفیت ارتفاعی به رویت او 

می رسد و با تأیید آن، درخواست به کارتابل شهروند ارسال می شود. 

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از وزارت کشور 
می خواهیــم که نــاوگان اتوبوســرانی را به صورت 
متمرکز مدیریت کند، چراکه تا اول مهر نیازمند ۶۰۰ 

دستگاه اتوبوس جدید هستیم.
عباس حاج رســولی ها در نطق میان دستور چهل و 
هشتمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اظهار 
کرد: اکنون ۶۰۰ دســتگاه اتوبوس در ســطح شهر 
به حمل و نقل مســافران درون شــهری مشغول 
هســتند، پیشــنهاد می کنم با مدیریت آموزش و 
پرورش جلســاتی برگزار شــود تا موضوعی تحت 

عنوان سفر های آموزشــی برای ابتدای مهر در نظر 
گرفته شود.

به گفته وی، آموزش و پــرورش در مناطق محروم 
اصفهان مدیریت خوبی نداشــته اســت، حتی با 
خدمات ضعیفی قرارداد هایی با مجموعه های بسته 
که نتیجه آن افت تحصیلی دانش آموزان است. ما 
نیز مطالبه گر حق مردم ضعیف اصفهان در مناطق 

حصه و زینبیه هستیم.
حاج رسولی ها افزود: از وزارت کشور می خواهیم که 
ناوگان اتوبوسرانی را به صورت متمرکز مدیریت کند. 
تفاهم نامه هایی را با چین داشــتیم که درخواست 
داریــم طی ایــن تفاهم نامــه تعــدادی اتوبوس 

خریداری شود.
وی ادامه داد: اصفهان نیازمند حداقل ۶۰۰ دستگاه 
اتوبوس تا اول مهر است که می توان ۵ هزار دستگاه 

را نیز، نیاز کل کشور دانست.وی با اشاره به کاهش 
فشار آب در برخی مناطق شهر گفت: مردم گالیه های 
متعــددی را در این زمینه به ما منتقــل کردند که از 
آبفا می خواهیم برای حل این مشــکل تالش کند.
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شــهر اصفهان  اظهار کرد:  ساختار 
مدارس این مناطق باید مانند دیگر نقاط شهر باشد. 
بحث مشارکت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مردم 
می تواننــد در قالب خیریه هــا کمک هایی در حوزه 

آموزش و پرورش ارائه دهند.
وی در خصوص قطار سریع السیر شیراز- اصفهان- 
قم- تهران گفت: این پروژه زیربنایی بســیار مهم 
اســت. دولت قبل در این باره اقداماتی انجام داده 
و درخواست می کنیم که این پروژه تضعیف نشود 

و زمین نماند.

عضو شورای  شهر خبر داد: 

نیاز اصفهان به 600 دستگاه اتوبوس شهری تا اول مهر

مدیر دفتر امور اجتماعی استانداری اعالم کرد:
راه اندازی سامانه شناسایی فضاهای بی دفاع شهری

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان گفت: شــهر اصفهــان دارای ۴۰۰ نقطه 
بی دفاع شهری اســت به همین جهت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، راه اندازی 
سامانه جامع شناسایی فضای بی دفاع شهری اســتان اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است.

مسعود مهدویان فر در سومین نشست از سلسله نشســت های تفکر پیشگیرانه با موضوع اعتیاد و 
سیاست گذاری شهری، اظهار کرد: هرچند موضوع پیشگیری یکی از مباحث و رویکردهای مهم در 
کشورهای جهان است؛ اما متاسفانه به موضوع پیشگیری در کشور ما به عنوان یک واژه تزئینی نگاه 
می شود و به موضوع پیشگیری آن طور که باید در سیاست گذاری های اجتماعی توجه نمی شود.وی 
افزود: نمونه بارز کم اهمیت بودن توجه به امر پیشــگیری را می توان در اختصاص بودجه دستگاه ها 
برای امر پیشگیری مشــاهده کرد به عنوان نمونه باالترین میزان بودجه پیشگیری ستاد هماهنگی 
مبارزه موادمخدر کشور ۱۱ درصد بوده اســت درصورتی که اگر به دنبال انجام فعالیت های منطقی در 
حوزه پیشگیری هستیم باید این بودجه حداقل ۴۰ درصد از بودجه کل این ستاد باشد.مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر رویکرد 
نوین شهرداری ها، تصریح کرد: ایشان در سخنان خود تاکید داشتند که »شهرداری ها باید از یک نهاد 
خدماتی به نهاد اجتماعی تبدیل شوند« به همین جهت از شهرداری ها انتظار می رود که سیاست های 
اجتماعی در راستای معضالت و کاهش های آسیب های اجتماعی اولویت دار کشور را اتخاذ شود.وی 
اضافه کرد: براساس آمایشی که از وضعیت آسیب های اجتماعی کشور صورت گرفت، اعتیاد، طالق، 
حاشیه نشینی و کودکان کار به ترتیب آسیب های اولویت دار کشور هستند که در این راستا بنا به تاکید 
مقام معظم رهبری، باید دستگاه های اجرایی برای کاهش این آسیب ها اقدام فوق العاده انجام دهند 
به همین خاطر از شهرداری و شورای شهر اصفهان با وجود اقدامات ارزنده ای که تاکنون انجام داده اند، 
انتظار می رود اقدام فوق العاده ای در کاهش این معضالت که ارتباط مستقیمی با مباحث شهری دارد، 
انجام دهند.مهدویان فر گفت: طی تحقیقی که سال های گذشته در مورد فضای بی دفاع شهری اصفهان 
صورت گرفت، مشخص شد این شهر دارای ۴۰۰ نقطه بی دفاع شهری است به همین جهت دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان بحث راه اندازی سامانه جامع شناسایی فضای بی دفاع شهری 
استان اصفهان را در دستور کار خود قرار داد؛ اما در کنار این کار دستگاه های متولی همچون شهرداری ها 

موظف هستند اقدامات موثر در کاهش بافت های فرسوده و حاشیه نشینی انجام دهند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:
 لزوم اصالح حکمرانی بیمه های درمانی

 با حفظ تولیت وزارت بهداشت در حوزه سالمت
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با بیان اینکه اصالح حکمرانی بیمه باید بــا حفظ تولیت کامل 
وزارت بهداشت در حوزه سالمت انجام گیرد، گفت: پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت از طرف 
بیمه سالمت کامال به روز است و هیچ مرکزی مطالبه ای بابت ســال ۱۴۰۰ از بیمه سالمت استان ندارد.

محمدحسین صفاری اظهار کرد: بیمه سالمت اســتان اصفهان در سال گذشته در مجموع هزار و ۳۴۸ 
میلیارد تومان در حوزه درمان استان هزینه کرده که درصد باالیی از این مبلغ در بخش های دولتی توزیع 
شده و نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت 
از طرف بیمه سالمت کامال به روز است و هیچ مرکزی مطالبه ای بابت سال ۱۴۰۰ از بیمه سالمت استان 
ندارد.وی با اشاره به مفاد بند هفت سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ 
گفت: چنین استنباط می شود که تولیت نظام سالمت با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است 
و مدیریت منابع ســالمت هم از طریق نظام بیمه باید با محوریت وزارت بهداشت باشد، درحال حاضر 

هیچ مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی دولتی یا خصوصی، مطالبه ای از سازمان بیمه سالمت ندارند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار مطرح کرد:

 انقالب اداری 
در شهرداری اصفهان

شــهردار اصفهان گفت: راه اندازی ســامانه 
»توسعه هوشمند شهر« و به دنبال آن صدور 
الکترونیکی پروانه ساختمانی در شهرداری 
اصفهان، یک انقــالب اداری در ارائه خدمات 
شهری است.علی قاســم زاده در گفت وگوی 
ویژه خبــری شــبکه اصفهــان در خصوص 
راه اندازی ســامانه صدور الکترونیکی پروانه 
ســاختمانی، اظهار کــرد: در صدد هســتیم 
اصفهان را بــه نفع شــهروندان آرام آرام برای 
یک زندگی بهتر آماده کنیم.وی با بیان اینکه 
شــهرداری به دلیل گســتردگی خدمات، در 
ارتقــای کیفیت زندگی شــهروندان بســیار 
تاثیرگذار اســت، ادامه داد: از ابتدای فعالیت 
مدیریت شــهری ششــم، حرکت به سمت 
تســهیلگری و روان ســازی ارائه خدمات به 

شهروندان را در دستور کار قرار داده ایم.
شــهردار اصفهان با بیــان اینکــه خدماتی 
انحصاری و اختصاصی در مجموعه شهرداری 
به شــهروندان ارائه می شــود، تصریح کرد: 
ضرب المثل ها و جمالتی را سال های زیادی 
است می شنوید که هر فردی قرار است پروانه 
ســاختمانی دریافت کند، باید کفش آهنین 
بپوشد یا آشنایی داشته باشــد تا بتواند امور 
اداری را راحت تر به ســرانجام برســاند؛ این 
استعاره ها و ضرب المثل ها در یک نگاه عمیق 
و جامع شناختی حکایت از یک رنج پنهان دارد، 
زیرا هر زمان که مردم از چیــزی آزرده خاطر 
می شوند، در قالب استعاره ها و کنایه ها مطالب 
خود را بیان می کنند و این موضوع آرام آرام به 
ادبیات جاری جامعه تبدیل می شــود.وی با 
اشاره به صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی 
در اصفهان، اظهار کرد: به منظور رفع ابهامات 
شهروندان جهت دریافت پروانه ساختمانی، 
سامانه ای هوشمند راه اندازی شد تا آنها از خانه 
به راحتی مجوز ساخت وســاز خود را دریافت 
کنند، در واقع شهروندان با ورود به این سامانه 
حق انتخاب دارند که با توجه به میزان تراکم 
منطقه نســبت به تعداد طبقــات ملک خود 

تصمیم گیری کنند.

در مراسم بزرگداشت صائب مطرح شد؛ 

مقبره صائب محصور و تبدیل به فضایی همچون حافظیه می شود
شهردار منطقه یک اصفهان از ساماندهی شرایط باغ و مقبره صائب خبر داد.مراسم بزرگداشت صائب تبریزی، شاعر برجسته شامگاه روز جمعه در محل مقبره 
این شاعر پارسی گو برگزار شد.میثم بکتاشیان، شهردار منطقه یک اصفهان در این مراسم اظهار داشت: صائب شخصیتی گران بهاست که ۸۰ سال عمر خود را 
در حوزه ادب پارسی گذاشت. او کسی است که او را کمال دهنده سبک هندی نام نهادند.وی درباره سرنوشت مقبره و باغ صائب در خیابان صائب توضیح داد: 
با پبگیری های صورت گرفته قرار بر این شده تا این مکان مانند حافظیه و سعدیه با نام صائبیه محفلی برای دوستداران شعر و ادبیات باشد. در همین راستا 
مذاکراتی با اداره کل اوقاف و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفته که این مذاکرات در مرحله جمع بندی نهایی است. در صورت طی شدن 
مراحل قانونی، وضعیت باغ صائب ساماندهی و بهتر از قبل خواهد شد.بکتاشیان گفت: باید همه بدانند که مقبره صائب جایی برای بروز و نمود فعاالن ادب 
پارسی است. نرگس گنجی، شاعر و استاد دانشگاه در بزرگداشت صائب تبریزی اظهار داشت: تیرماه ۱۳۹۸ آخرین سالی بود که در مقبره صائب گردهمایی 
با حضور دوستداران او صورت گرفت. باغ صائب تبدیل به محلی برای پیک نیک شده و به عنوان کسی که با ادبیات بزرگ شده دیدن این صحنه ها آزار دهنده 
است.وی ادامه داد: صائب، حافظ عصر صفوی است، اگر نگویم باالتر از حافظ است. این فرد را در هندوستان، پاکستان و هر کجا که ادبیات فارسی رفته بهتر 
از ایران می شناسند. باغ صائب باید مثل حافظیه دیوار داشته باشد و بلیت فروشی برای بازدید از آن وجود داشته باشد و راهنمایان گردشگری تخصصی نیز 

مستقر شوند.

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی و فنس کشی زمین چمن 

مصنوعی پارک حافظ به شماره ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ ۴۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی- ۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(

سعید ابریشمی راد- شهردار شاهین شهر م الف:1345670

چاپ اول

فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی پارک حافظ

چاپ دوم

رییس مرکز مدیریت بحران خشکسالی خبر داد:

تاالب گاوخونی و حوضچه های خشک؛ منبع گردوخاک داخلی استان اصفهان
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»بالتر« و »پالتینی« از اتهام فساد مالی تبرئه شدند
سپ بالتر رئیس پیشین فیفا و میشل پالتینی، رییس سابق یوفا از اتهام فساد مالی تبرئه شدند.

دادگاه سوئیســی سپ بالتر، رییس ســابق فیفا و میشل پالتینی، اســطوره فوتبال فرانسه را از 
اتهامات فساد بی گناه تشــخیص دادند.پالتینی در مورد تبرئه خود گفت: مبارزه من مبارزه با بی 
عدالتی اســت. من در اولین بازی پیروز شدم.دادســتان ها، بالتر را به اتهام انتقال غیرقانونی ۲ 
میلیون فرانک ســوئیس )۲.۰۶ میلیون دالر( از بودجه فیفا به پالتینی در سال ۲۰۱۱ تبرئه کردند. 
بالتر به مدت ۱۷ سال ریاست فیفا را بر عهده داشت و پالتینی امیدوار بود جانشین او شود.پالتینی 
که برای مدت ۸ سال به دلیل تخلفات از فوتبال محروم شــده بود، افزود: می خواهم برای همه 
عزیزانم ابراز خوشحالی کنم که باالخره بعد از ۷ سال دروغ و دستکاری، عدالت اجرا شد. با این 
حال، دادستان گفت که توافق شفاهی برای خدمات مشاوره ای که بالتر به پالتینی پرداخت می 

کرد، یک دروغ بوده و هرگز وجود نداشته است.
 

ژیرو: در آستانه پیوستن به اینتر بودم ولی ...
مهاجم آث میالن فاش کــرد که نزدیک بود از چلســی به اینتر برود.روســونری در هفته پایانی 
۳ بر صفر ساســولو را از پیش رو برداشت تا در کورس رقابت همشــهری اش اینتر را جا گذاشته 
و با ۸۶ امتیاز قهرمان ایتالیا شــود. اختالف دو تیم همشــهری در راه کســب جام قهرمانی دو 
 امتیاز بود. به این ترتیب مهاجم فرانســوی توانســت قهرمانــی در لیگ ایتالیا را بــا این تیم به 

دست بیاورد.
اولیویه ژیرو، مهاجم آث میالن فاش کرد که می توانســت از چلســی به اینتر برود. او درباره این 
موضوع گفت: در آن زمان من در چلســی تمرین منظمی نداشــتم و گزینه سوم در حمله بودم و 
بنابراین ســعی می کردم با فرانک لمپارد راه حلی مشــترکی پیدا کنم. نمی توانســتم در چنین 
شرایطی بمانم. می خواستم بروم اما لمپارد به من گفت که به کسی نیاز دارد تا جایگزین من شود. 
او به من قول داد که فرصت های بیشتری برای بازی کردن داشته باشم و این فرصت را به من داد. 
فکر می کنم در ۱۰ بازی آخر فصل ۸ گل زدم. خدا را شــکر توانستیم به لیگ قهرمانان اروپا صعود 
کنیم.وی در ادامه گفت: در آن زمان باشــگاه های ایتالیایی عالقه زیادی به من نشان دادند. در 
یک مقطع، پیشنهادی از اینتر دریافت کردم ولی این پیشنهاد جدی نشد و به خاطر مسائل مالی 
منتفی شد.  همچنین با مدیر ورزشی التزیو ایگلی تاره مالقات کردم. آنقدر ناامید بودم که چلسی 
را ترک کنم که حتی به لمپارد گفتم به تاتنهام می پیوندم زیرا می دانســتم ژوزه مورینیو من را در 

این تیم می خواهد. در نهایت، سرنوشت مرا به اینجا رساند و من پیراهن روسونری را پوشیدم.
 

ماتئوس:

 این همه پول بایرن از کجا می آید؟
اسطوره بایرن مونیخ از ولخرجی های این تیم در بازار نقل و انتقاالت ابراز تعجب کرد.

لوتار ماتائوس، ملی پوش ســابق آلمان در صحبت با روزنامه »بیلد« متعجب است که بایرن از 
کجا این همه پول برای خرید بازیکنان خرج می کند.  باشــگاه بایرن مونیخ خواستار به خدمت 
گرفتن مدافع سرشناس هلندی شده است. به دنبال عالقه بایرن به دی لیخت، ماتئوس با تعجب 
گفت: من تعجب می کنم که ناگهان این همه پول از کجا می آید. تا همین اواخر گفته می شــد که 
درآمد تلویزیونی به دلیل همه گیری کمتر شده است. به همین دلیل توافقی برای تمدید روبرت 
لواندوفسکی وجود نداشت و وضعیت سرژ گنابری همچنان نامشخص است. حاال پیشنهادهای 
جدید مطرح می شود، ســادیو مانه با ۴۱ میلیون یورو، کنراد الیمر با ۲۰ یا ۳۰ میلیون و ماتجیس 
دی الیت با ۶۰، ۷۰ میلیــون یورو؟ این همه پول از کجا می آید.یکــی از گزینه های احتمالی این 
اســت که بایرن بخشــی از این خریدها را با فروش بازیکنانی مانند لواندوفسکی به ارزش ۵۰ 

میلیون تامین کند.

چهره روز

خرید سوم سپاهان از اراک آمد
هافبک آلومینیوم، طالیی پوش شــد. محمد علینژاد، هافبک فصل گذشــته آلومینیوم با نظر ژوزه 
مورایس و در ادامه توافق این بازیکن با باشگاه ســپاهان، به صورت رسمی طالیی پوش شد.قرارداد 
علینژاد و سپاهان دو ساله بسته شده اســت. همچنین محمد کریمی، هافبک جوان سپاهان پس 
از توافق با مدیران این باشــگاه قرارداد خود را تمدید کرد.سپاهانی ها پیش از این محمد دانشگر را از 

استقالل و میالد زکی پور را از گل گهر به خدمت گرفته بودند.

»وریا غفوری« دیر رفت!
طرفداری: ۳۴ سال و ۱۰ ماه، این سنی است که در آن وریا غفوری از استقالل به صورت رسمی جدا شد.

وریا غفوری در حالی از استقالل جدا شد که ۳۴ سال و ۱۰ ماه سن داشــت. به روایت تاریخ باشگاه 
استقالل، بسیاری از ستارگان تاریخ ســاز این تیم قبل از این سن و حتی در سنین بسیاری پایین تر 
جمع آبی پوشان را ترک کرده اند. اگر از بازیکنان معدودی مثل ناصر حجازی، محمود فکری و فرهاد 
مجیدی عبور کنیم باید بگوییم بسیاری از نفرات دیگر تاریخ فوتبال استقالل در سنین پایین تر نسبت 
به وریا غفوری از جمع آبی ها جدا شده اند. بعد از سیدجالل حسینی، هیچ بازیکن دیگری بین دو تیم 
استقالل و پرسپولیس به اندازه وریا غفوری سابقه دار نبود ولی این بازیکن هم از جمع آبی پوشان جدا 
شد تا در نهایت کاپیتان های اول هر دو تیم استقالل و پرسپولیس برای فصل آینده دچار تغییر شوند.

 

»پنجشنبه« در آستانه پیوستن به لیگ برتر ایران
هافبک تیم ملی فوتبال تاجیکستان در آســتانه پیوســتن به ذوب آهن اصفهان قرار دارد.رسانه گل 
تاجیکستان با انتشار خبری نوشت: احســان پنجشــنبه با قراردادی ۵۰۰ هزار یورویی از تیم بوبهار 
ازبکستان به ذوب آهن ایران می پیوندد. این هافبک ۲۳ ساله که سابقه ۳۴ بازی ملی و ۳ گل ملی را 
هم در کارنامه دارد فصل قبل هم مورد توجه چند باشگاه ایرانی از جمله ذوب آهن قرار گرفته بود، اما  
چون قرارداد داشت، امکان این انتقال فراهم نشد.البته به نظر می رسد این رسانه تاجیک بر اساس 

قیمت پنجشنبه در ترانسفر مارکت این مبلغ را برای انتقال این بایکن درج کرده باشد.
 

اقدام زیبای ستاره فوتبال ایران
تفاهم نامه اجرای یک طرح خیرخواهانه با حضور یک ملی پوش گنبدی در امور آب و فاضالب گنبدکاووس 
امضا شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلســتان گفت: با امضای این تفاهم نامه مشکالت بخشی از 
تامین آب آشامیدنی ۱۹ روستای مرزی و محروم و شهر اینچه برون حل می شود.ایرج حیدریان افزود: در 
این تفاهم نامه، زمین حفر چاه به مساحت ۱۰۰ متر مربع در محدوده روستای»گوزنی تپه« و لوله های جدار 
چاهی مطابق مشخصات فنی و تاییدیه کارفرما تهیه شده و پس از عقد قرارداد حفاری با یکی از شرکت های 
مجاز، عملیات حفر چاه توسط پیمانکار انجام خواهد شد.مدیر امور آب و فاضالب گنبدکاووس هم باتحسین 
اقدام سردار آزمون برای مشارکت در حل آب شرب ساکنان مرزی این شهرستان گفت: این اقدام باعث می 
شود چالش رفع کمبود آب شرب در این منطقه مرزی و محروم به حداقل برسد.حسین سعیدی راد افزود: 

حفر این حلقه چاه ۱۵ لیتر برثانیه آب آشامیدنی برای مردم این منطقه تامین خواهد کرد.
 

پیراهن »پروین« به این پرسپولیسی رسید
سروش رفیعی برای فصل جدید پیراهن شماره ۷ پرسپولیس را در اختیار خواهد داشت.پرسپولیس در 
حالی پیش فصل خود را سپری می کند که در هفته اول تمرین، بازیکنان با پیراهن بدون شماره در ترکیب 
به میدان رفتند و گمانه زنی در این مورد بین هواداران سرخپوش به شدت ادامه داشت.سروش رفیعی 
بالفاصله پس از امضای قرارداد با پرسپولیس، از علی پروین در مورد پوشیدن پیراهن شماره ۷ رخصت 

خواست و این اتفاق در شرایطی رقم خورد که او دو بار این پیراهن را در اختیار گرفته بود.

کافه ورزش

رهبر جدید سپاهاِن پسا 
محرم

محمدرضا حسینی در فصل پیش رو چهارمین 
سال حضورش در اردوی طالیی پوشان اصفهانی 
را پشت سر خواهد گذاشت.با استعفای محرم 
نویدکیا که دو فصل هدایت ســپاهان را برعهده 
داشت، چهار بازیکن تعیین کننده این تیم طی 
دو سه سال اخیر تصمیم به جدایی گرفتند تا در 
لیگ پیش رو شاهد ســپاهان متفاوتی نسبت 
به دوران امیرقلعه نویــی و محرم نویدکیا از نظر 
نفری باشــیم.نکته جالب در ترکیب ســپاهان 
اینکه بازیکن با ســابقه زیاد در ایــن تیم دیده 
نمی شــود و یکی از دالیلی که در فصل گذشته 
گئورگــی گولســیانی بازوبند زردپوشــان را در 
برخی بازی ها به دســت داشت همین موضوع 
بود.با جدایی ســروش رفیعی، عــزت پورقاز، 
دانیال اسماعیلی فر، گئورگی گولسیانی و سجاد 
شهباززاده که هر کدام شان سابقه ای سه چهار 
ساله در سپاهان داشتند، حاال بازیکنانی نظیر 
محمــد کریمی،  امیــد نورافکــن و محمدرضا 
حســینی از قدیمی ترین بازیکنان تیم به شمار 
می روند تا حسینی که از بازیکنان خوشنام فوتبال 
کشور به شــمار می رود و طی ســال های اخیر 
حضور باثبات و پررنگی در ذوب آهن و سپاهان 
داشته، حاال به نوعی رهبر جدید طالیی پوشان 
اصفهانی باشد.البته که به این فهرست باید جالل 
علی محمدی را اضافه کرد؛ هافبکی که اگرچه در 
مقطع فعلی دیرتر از حسینی و کریمی به ترکیب 
سپاهان اضافه شــده ، اما او که پرورش یافته 
آکادمی باشگاه است از نظر سابقه قدیمی ترین 
بازیکن تیم به شمار می رود و به احتمال فراوان 
مانند نیم فصل اول لیگ بیست و یکم کاپیتان 

اول تیم خواهد بود.

اخبار جهان

وز عکس ر

نمایشگاه ورزش و 
تجهیزات ورزشی

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی ورزش و تجهیزات 
ورزشــی با حضور ۱۱۳ شــرکت 
داخلی و خارجی در محل دائمی 
نمایشگاه  های بین المللی تهران 

در حال برگزاری است .

مهاجم سپاهان: 

مبلغ قرارداد من با سپاهان باال نیست
مهاجم جدید سپاهان می گوید از استقالل و تراکتور پیشنهاد داشت؛ اما تالش کرد تا به جمع زردپوشان اصفهانی منتقل شود.محمد علی نژاد در گفت وگو با ایسنا، درباره 
انتقالش به سپاهان اظهار کرد: از این انتقال خوشحالم چون سپاهان تیم بزرگ و دوست داشتنی اســت. این تیم شخصیت خاصی دارد و حرفه ای ترین تیم ایران 
است. حضور در سپاهان باعث می شود پیشرفت کنم و تمام تالشم را خواهم کرد که فصل خوبی را در این تیم رقم بزنم. آمدم که تمام تمرکزم روی کارم باشد و اهداف 
بزرگی دارم و رسیدن به تیم ملی هدفم است.وی درباره پیشنهاداتش و انتخاب تیم جدید خود گفت: من به جز سپاهان از استقالل و تراکتور هم پیشنهاد داشتم ؛اما 
برای انتقال به سپاهان تمام تالشم را کردم تا طالیی پوش شوم. مهدی رحمتی و باشگاه آلومینیوم می خواستند بمانم ولی دوست داشتم پیشرفت کنم و به مسائل 
مالی فکر نکردم. توانستم رضایت آقای رحمتی و مدیران باشگاه آلومینیوم را جلب کنم و از آن ها تشکر می کنم که اجازه دادند جدا شوم.مهاجم جدید سپاهان اضافه 
کرد: امیدوارم در کنار کادرفنی قدرتمند سپاهان و مجموعه این باشگاه اتفاقات خوبی برای من رقم بخورد. من به سپاهان آمدم تا این درخشش بیشتر شود و اتفاقات 
خوبی را برای خودم رقم بزنم. هدف من این است که سال های زیادی را در سپاهان بمانم و می خواهم آنقدر خوب کار کنم که باشگاه سپاهان همیشه با من همکاری 

کند. در ادامه به تیم ملی و حضور در جام جهانی هم فکر می کنم.

هیچ توافق نهایی برای استخدام یک مربی داخلی 
و خارجی خاص صورت نگرفته و البته اصلی ترین و 
تنها نکته مهم، خروجی جلسه و صحبت اکثر نفرات 

درباره قطع همکاری با اسکوچیچ بوده است

ســپاهانی ها برای ترمیم نقاط ضعف خود به دنبال 
جذب بازیکنان خارجی هستند.با خروج مهره های 
کلیدی سپاهانی ها در فصل گذشته تیمی متفاوت از 
طالیی پوشان اصفهانی را در فصل پیش رو خواهیم 
دید. ســپاهانی ها دانیال اســماعیلی فر، ســجاد 
شهباززاده، رضا میرزایی، سروش رفیعی و گئورگی 
ولسیانی را از دست دادند تا تیم خالی از ستاره  شود. 
البته آن ها تاکنون توانسته اند محمد دانشگر، میالد 
زکی پور و محمد علینژاد را جذب کنند ولی هنوز فاصله 
زیادی با تیم فصل گذشته خود دارند. ژوزه مورایس 
در کارنامه خود ســابقه هدایت تیم هایی را دارد که 
بازیکنان باکیفیت و مطرح زیادی را در خود می دیدند 
و همین مســئله به موفقیت این مربی کمک بسیار 

زیادی می کرد. با این حال تیم جدید کنونی مورایس 
با خروج برخی از بازیکنان فصل گذشته نقاط ضعف 
زیادی پیدا کرده است و کار را برای این مربی پرتغالی 
ســخت خواهد کرد. او برای ترمیم این نقاط ضعف 
نیاز به جذب بازیکنان هم سطح با ستاره های فصل 

گذشته دارد.
باتوجه به این که ســپاهانی ها دیر وارد فصل نقل و 
انتقاالت شدند و شاه ماهی های فصل نقل و انتقاالت 
امســال تیم های خــود را انتخاب کردنــد، فرصتی 
چندان برای جذب بازیکن ایرانی دیگر ندارند. همین 
مسئله باعث شد تا مورایس برنامه ریزی خود را در 
جهت جذب بازیکنان خارجی انجــام دهد و به نظر 
می رسد سپاهانی ها تمام تالش خود را خواهند کرد 

تا بازیکنان خارجی باکیفیت به فوتبال ایران بیاورند.
طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر مذاکرات باشگاه 
سپاهان با بافتیمبی گومیس، ستاره فرانسوی یا یک 
بازیکن اهل ازبکستان در فضای مجازی مطرح شده 
است. چیزی که مشخص اســت برنامه مورایس و 
باشگاه ســپاهان برای جذب بازیکنان سطح باالی 
خارجی است و باید دید این باشگاه می تواند در این 

مذاکرات موفق باشد یا خیر.

»مورایس« و سپاهان به دنبال جذب ستاره های خارجی

 جلسه سرنوشت ساز تیم ملی؛ تغییر در راه است

مخالفان سرمربی، به صف شدند!

ورزش سه: نشســت حمایتی از تیم ملی فوتبال به یک باره با موضوعی 
کامال متفاوت از جلسه به پایان رسید.مسئوالن وزارت ورزش در  مذاکره با 
مدیران فدراسیون فوتبال تفاهم کردند جلسه هم اندیشی با حضور تعدادی 
از پیشکسوتان فوتبال برای حمایت از تیم ملی و پیش بینی تدارکات الزم 
برای حضور پرقدرت در جام جهانی برگزار کنند؛ منتهی خروجی این جلسه 
چیزی نبود، جز فشار برای تغییر در نیمکت تیم ملی.وزارت ورزش از مدت ها 
قبل قول همه گونه حمایت از تیم ملی برای جام جهانی را داده بود  و در چند 
مرحله حتی پرداخت پاداش های بازیکنان و مربیان را هم بر عهده گرفت.در 
راستای همین حمایت ها هم بود که هماهنگی هایی برای برگزاری نشست 
هم اندیشی در دفتر معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش از سوی مدیران 
ورزش و فوتبال انجام شد.به دنبال همین رایزنی ها هم اخیرا این جلسه 
که باز هم تاکید می کنیم هدف و عنوان تشــکیل آن حمایت از تیم ملی و 
برنامه ریزی برای تدارکات مناســب بود، در وزارت ورزش برگزار شد.طبق 
پیگیری های انجام شده در ابتدای جلســه هم تمام صحبت ها پیرامون 
آسیب شناسی و نیازهای فدراسیون برای پشتیبانی استاندارد از تیم ملی 
بوده و حتی سید میرشاد ماجدی، سرپرست فدراســیون فوتبال درباره 
مشکالت اقتصادی شدید فدراسیون با توجه به عدم دریافت مطالبات  از 
فیفا صحبت های مهمی انجام داده و تاکید داشته وزارت ورزش و دولت 

هرچه ســریع تر باید منابع مالی مورد نیاز را برای حضور تیم ملی در جام 
جهانی و برگزاری بازی های دوستانه تامین کنند تا مشکالت گذشته تکرار 
نشود و برنامه های فدراسیون برای دو بازی دوستانه مهم در فیفادی پیش 
رو با بن بست مواجه نشود.البته سرپرست فدراسیون در طول هفته های 
اخیر جلسات جداگانه دیگری را با مسئوالن وزارت ورزش و  دولت و حتی 
مجلس برای دریافت منابع مالی برگزار کرده اســت.در این نشست اما 
تعدادی از پیشکسوتان درباره اهمیت حمایت دولت و وزارت ورزش از تیم 
ملی نقطه نظرات خود را بیان کرده اند.اگر برای تان سوال است به چه شکل 
موضوع هم اندیشی برای کمک به تیم ملی به تغییر کادرفنی تغییر کرده 
هم باید بدانید یکی از چهره های سرشناس که سابقه یک قهرمانی در لیگ 
برتر را هم در کارنامه خود داشته، اولین نفری است که در این نشست بر 
ضرورت تغییر در کادرفنی تیم ملی برای جام جهانی تاکید کرده و مسیر 
جلسه را به صحبت درباره این موضوع تغییر داده است.این مربی که مدتی 
است در لیگ برتر هم تیم ندارد، انتقاداتی جدی درباره عملکرد اسکوچیچ 
مطرح کرده  و بر این عقیده بوده که در بازی مقابل تیم های بزرگ اسکوچیچ 
تجربه و مهارت خارج کردن تیم از بحران را ندارد  و این اتفاق در جام جهانی 
برای ایران دردسر خواهد شد.بالفاصله بعد از صحبت های  این فرد بود که 
تعدادی دیگر از نفرات حاضر در جلسه هم به نیاز تیم ملی برای استفاده از 

یک مربی دیگر در جام جهانی صحبت هایی داشتند و به این ترتیب به یک 
باره حتی شرایط فسخ قرارداد با اسکوچیچ و نیازهای مالی فدراسیون برای 
استخدام یک مربی جدید هم مورد بحث قرار می گیرد!بد نیست بدانید 
نظر اکثریت افراد حاضر در نشست هم شروع همکاری با مربی ایرانی و 
استخدام یک مربی صاحب نام تمرین دهنده خارجی بوده و هیچ توافق 
نهایی برای استخدام یک مربی داخلی و خارجی خاص صورت نگرفته و 
البته اصلی ترین و تنها نکته مهم، خروجی جلســه و صحبت اکثر نفرات 
درباره قطع همکاری با اسکوچیچ بوده است.در چنین وضعیت پیچیده ای 
فدراسیون که بارها اعالم کرده برنامه ای برای قطع همکاری با اسکوچیچ 
ندارد،  با این حقیقت هم روبه رو شده که تکذیبیه ها درباره اخراج اسکوچیچ 
هیچ کمکی به جمع شدن حواشــی نکرده و با توجه به فشارهای بیرونی 
برای تغییر در کادرفنی تیم ملی و مشکالت شدید اقتصادی، ممکن است 
فدراسیون را مجبور به اتخاذ تصمیمات دیگری درباره نیمکت تیم ملی کند 
و شاید مدیران فوتبالی مجبور شــوند در ازای دریافت کمک های میلیون 

دالری، به پیشنهادها برای تغییر اسکوچیچ جواب مثبت بدهند.
حرف آخر اینکه در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال هم برخی اعضا موافق 
صددرصدی تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هستند و این نقطه نظر 

خود را پیش از این هم به صورت رسمی اعالم کرده اند.
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زمان برگزاری اردوهای راهیان نور غرب اصفهان اعالم شد
مسئول مرکز اردویی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: اردوهای راهیان نور غرب آغاز 
شده و تا پنجم مرداد ماه ادامه دارد.سرهنگ پاسدار عباس محمدی با اشاره به برپایی اردوهای 
راهیان نور غرب در سراسر کشور اظهار داشــت: این برنامه در استان اصفهان نیز پیش بینی شده 
اســت.وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور اســتان اصفهان از یازدهم تیرماه آغاز شده، اضافه 
کرد: این اردوها تا پنجم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.مسئول مرکز اردویی سپاه صاحب الزمان 
اصفهان )عج( با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور غرب در بازه زمانی سه روزه انجام می شود، گفت: 
پیش بینی ما مشارکت بیش از هفت هزار نفر دراین اردوهاست.وی اضافه کرد: شرکت کنندگان 
در این اردوها از مناطق بانه، سقز و یادمان های بیرانوند و بلحسن و همچنین جاده بانه- سردشت 

بازدید خواهند کرد.
محمدی خاطر نشان کرد: حدود پنج هزار و ۶۰۰ رزمنده اســتان اصفهان در کردستان به شهادت 
رسیدند و مردم اصفهان، بسیجیان و هم رزمان شــهدا همواره عالقه مند به حضور در این مناطق 
هســتند.وی اضافه کرد: این اردوها یکی از بزرگ ترین ظرفیت های فرهنگی اســت که در زنده 
نگاه داشتن یاد و خاطره شــهدا و دوران دفاع مقدس و همچنین در انتقال سبک زندگی شهدا و 

رزمندگان دفاع مقدس تاثیر بسزایی دارد.
 

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

تامین اعتبار ۶0 پروژه عمرانی در شاهین شهر
فرماندار شاهین شهر و میمه از تامین اعتبار برای ۶۰ پروژه عمرانی در سفر رییس جمهور به استان 
اصفهان خبر داد.محمدکاظمی طبا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز بیمارستان محمد 
رسول ا... میمه به دستگاه سیتی اسکن اظهار داشت: راه اندازی این دستگاه به یک میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که قرار است ۷۰ درصد توسط دانشگاه علوم پزشکی و ۳۰ درصد توسط فرمانداری 
شهرســتان تامین شــود.وی همچنین با اشــاره به راه اندازی اتاق عمل در بیمارستان گلدیس 
شاهین شهر نیز ابراز داشــت: قرار اســت تا یک ماه آینده اتاق عمل چهار تخت خوابی راه اندازی 
شود که تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.فرماندار شــاهین شهر و میمه تصریح 
کرد: بهره برداری از این پروژه نیز یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به زودی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت ســی ســی یو بیمارســتان گلدیس از ۱۰ تخت به ۲۴ تخت در 
دستور کار است، گفت: این طرح با هزینه ۱۰ میلیارد تومانی در دستور کار است که یک سوم این 
هزینه توسط دانشگاه علوم پزشکی، یک سوم فرمانداری و یک سوم توسط خیران تامین شود.

کاظمی طبا بابیان اینکه بازسازی سی سی یوی بیمارستان گلدیس که از سال ۸۰ تاکنون بازسازی 
نداشته در دستور کار است، ادامه داد: این پروژه نیز به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تا یک 
سال آینده انجام خواهد شد.فرماندار شاهین شــهر و میمه همچنین به تصویب اعتبار ۶۰ پروژه 
عمرانی شهرستان شاهین شهر و میمه در سفر رییس جمهور به اصفهان اشاره کرد و افزود: اعتبار 
در نظر گرفته شــده برای این پروژه ها ۴۰۰ میلیارد تومان اســت و همه این پروژه ها با پیشرفت 
فیزیکی باالی ۵۰ درصد هستند.کاظمی طبا با تاکید بر اینکه همه این پروژه ها قرار است حداکثر تا 
دو سال آینده در اختیار مردم شهرستان قرار گیرد، اضافه کرد: افتتاح پنج مدرسه جدید، بازسازی 
پنج خانه میراثی، احیای دو قنات تاریخی وزوان و میمه و سربازخانه گرگاب از جمله این پروژه ها 
اســت.وی گفت: تامین اعتبار مرکز پایش کیفیت هوای شاهین شــهر با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد 
تومان و تامین منزل مسکونی برای ۶ زن سرپرست خانوار از دیگر پروژه های در دستور کار است.
فرماندار شاهین شهر با بیان اینکه برای بازسازی سیســتم فاضالب شهری در شاهین شهر نیز 
اعتباراتی دیده شده اســت، تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آب و فاضالب دیده 
شــد که هم پروژه فاضالب خیابان طالقانی انجام شود و هم پیشــرفت و توسعه فاضالب شهر 

گرگاب را داشته باشیم.

فضای سبز اصفهان با کم آبی،آب رفته است؛

شهری که دیگر باغ شهر نیست

اصفهان که روزگاری شــهری بود در میانه باغ ها و درختان ســر به فلک 
کشیده، امروز شاهد کم شدن گستره فضای سبزش است.اصفهان، در 
حاشیه زاینده رود شکل گرفت؛ شــهری که وسعت باغ هایش بیشتر از 
خانه ها و شاید درختانش بیشتر از ساکنانش بود؛ اصفهان، امروز، گرچه 
در نگاه غیر اصفهانی ها همچنان شهری سرســبز است، اما مردمانش 
می دانند که کم آبی چه بر ســر فضای ســبزش آورده و همین ســبزی 
هم حاصل تالش های فراوان اســت از جایگزینی گونه های گیاهی کم 
آب بر تا استفاده از پســاب برای آبیاری آنها.نقش فضای سبز در تولید 
اکسیژن، کاهش گرد و غبار هوا به خصوص در مناطق بادخیز، جلوگیری 
از فرسایش خاک و کاهش تبخیر شــدید از سطح خاک و حتی فراهم 
آوردن آرامش روانی شهروندان بر کسی پوشیده نیست و شاید به همین 
دالیل اصفهانی ها ســعی کرده اند به جنگ کمبود منابــع آبی بروند و بر 
محدودیت های تامین آب چیره شــوند. مدیریت فضای سبز موضوعی 
است که در اصفهان سال هاســت جدی گرفته شــده، اما تا رسیدن به 
مقصود همچنان فاصله هست.فضای ســبز برای اصفهان یک انتخاب 
نیست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی است. این را مسعود برهانی، 

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان می گوید و یادآور می شود: در تمام دوره های تاریخی ۵۰ 
تا ۶۰ درصد مساحت شهر اصفهان را عرصه های سبز تشکیل می داد، اما 
این وسعت، امروز چنان کم شده که دیگر جوابگوی نیاز شهر و شهروندان 
نیســت.وی افزود: بیــش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در باالدســت 
زاینده رود صرف آبیاری ۱۱۰ هزار هکتار باغ می شود؛ در نزدیکی اصفهان 
نیز فضای سبز گسترده ای در صنایع ایجاد شده که حق فضای سبز شهر 
اصفهان را ضایــع می کند.عضو هیئت علمی مرکــز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، تولید اکسیژن، جذب گردوغبار، 
کاهش آلودگی صوتی، تلطیف هوا و سایه اندازی را از کارکرد های فضای 
سبز دانســت و گفت: در وضع فعلی اصفهان، آب محدودکننده هرگونه 
فعالیت از جمله انتخاب نوع و طراحی فضای سبز است.به گفته برهانی، 
نظر به ضرورت جایگزینی ارقام کم آب بر، باید به دنبال تغییر ذائقه مردم 
درباره نوع فضای سبز باشیم.وی گفت: تغییرات مداوم در فضای سبز و 
نو کردن دائمی گل های فصلی هم از انتقادات دوستداران محیط زیست 

در اصفهان است که باید درباره آن چاره اندیشی شود.

این نوع چمن، مناسب آب و هوای ایران نیست
مهدی بصیری، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در چند دهه گذشته، 
اصفهان به صورت مزرعه ای سبز دیده می شد و هیچ چیزی غیراز مناره ها، 
گنبد ها و کوه آتشگاه در آن مشخص نبود؛ جای افسوس است که به جای 
آن همه درخت، آجر و سنگ قد کشیده است.وی با یادآوری این نکته که 
چمن به معنای امروزی در ادبیات ما وجود ندارد، ادامه داد: بسیاری از 
مردم به دلیل ناآگاهی، فضای ســبز را پوشش چمن می دانند در حالی 
که چمن در گذشته به چمنزار هایی گفته می شد که به صورت طبیعی در 
مناطق مختلف رشد می کردند.اســتاد دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: 
چمن های موجود در کشور ما از گونه چمن هایی است که در ایالت هایی 
مثل کنتاکی آمریکا با بارندگی سالیانه دست کم ۸۰۰ میلی متر و رطوبت 
نسبی باالی ۸۰ درصد کشت می شود.بصیری که از منتقدان ارقام چمنی 
است که در کشورمان کشت می شود ، گفت: چمن مناسب مناطقی را که 
در ۹ ماه از ســال هوای خنکی دارند، در منطقه ای می کاریم که میانگین 
بارندگی ســالیانه اش به ۱۰۰ میلی متر و رطوبت نسبی اش به ۱۲ درصد 
هم نمی رسد.وی پیشــنهاد کرد به جای پوشش فعلی چمن که تحمل 
آب نخوردن آن حداکثر پنج روز اســت می توان از گونه هایی مثل چمن 
آفریقایی استفاده کرد که به آب کمتری نیاز دارد.استاد دانشگاه صنعتی 
اصفهان، بحران کم آبــی کنونی را پرتگاه دانســته و گفت: جای تعجب 
است که با این شرایط بحرانی آب در کشور، کارخانه های فوالد را توسعه 

می دهیم و به کارخانه های نیشکر افتخار می کنیم.

اصفهان از نظر زیست محیطی، شهری تسلیم شده است

بعد از جدایی استان البرز از اســتان تهران، اصفهان صنعتی ترین استان 
کشور شــناخته می شــود. اصفهان در تولید فوالد، فرآورده های نفتی و 
مصالح ساختمانی رتبه های برتر کشور را دارد. عالوه بر این ۹۰۰ معدن فعال 
و بیش از ۷۰ شهرک صنعتی در اطراف استان اصفهان قرار گرفته است.

مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با یادآوری این آمار گفت: نزدیک به ۴ میلیون از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ 
هزار هکتار مساحت استان اصفهان دچار فرسایش بادی است که موجب 
ورود ریزگرد ها به اصفهان می شود و بنابراین باید اذعان کرد اصفهان از نظر 
زیست محیطی، شهری کامال تسلیم شده است.وی افزود: باتوجه به آمار 
مصرف سوخت در ســال ۹۶ باید، ۱۲ برابر وسعت ۵۵ هزار هکتاری شهر 
اصفهان یعنی چیزی حدود ۶۰۰ هزار هکتار فضای ســبز می داشتیم، تا 

بتوانیم آلودگی های ناشی از سوزاندن سوخت را خنثی کنیم.

شورای ششــم شــهر اصفهان از ابتدای فعالیت 
خود برای تحقق محله محوری و توزیع یکســان 
امکانات در محله ها و ارتقــای کیفیت زندگی آنها 
تالش کرده و در مسیر تسهیل فرآیندها، پیگیری 
مطالبات مــردم و تحقق شــهر الکترونیکی نیز 
گام های موثری برداشــته است.ایجاد شفافیت 
و ارتقای ســالمت اداری از محورهــای فعالیت 
شورای ششم شــهر اصفهان بوده و در جهت ارائه 
خدمات الکترونیکی و صدور پروانه ســاختمانی 
بدون مراجعه حضوری شــهروندان به شهرداری 
تالش کرده اســت.از مدت ها قبــل وعده صدور 
پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی از پایان 
خردادماه امسال توســط اعضای شورای ششم 
شهر اصفهان داده شده بود و با پیگیری های الزم 
این وعده محقق شد.در گام جدید مدیریت شهری 
هوشمندسازی شهرها مد نظر است، شهروندان 
برای گرفتن پروانه ساختمانی نیازی به مراجعه 
حضوری به شــهرداری ندارند و به ســهولت و با 
ارائه مدارک کامل از طریق سیســتم الکترونیکی 
در کمتــر از ۱۰ روز می توانند پروانه ســاختمانی را 
دریافت کنند.علی صالحی، ســخنگوی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان در خصوص مزیت های 
سامانه سرای ۱۰ به خبرنگار ایمنا، می گوید: برای 
سامانه سرای ۱۰ باید عنوان دیگری تعیین شود، 
به عنوان مثال برند تجاری »اصفهان سامانه« برای 
آن در نظر گرفته شود. شفافیت، عدالت، تسهیل 
فرآیندها و ارتقای سالمت اداری جزو اولویت های 
مطالبات مردم از شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهان است که مورد توجه مدیریت شهری قرار 
گرفته است.وی می افزاید: برای تحقق مطالبات 
شهروندان نیاز به ایجاد بســتر و زیرساخت های 
الزم در حوزه تســهیل فرآیندها و سالمت اداری 
داشتیم، همچنین نیاز بود مقدمه تعامالت ریالی 

با شهروندان شــفاف، ضابطه مند و عادالنه شود، 
البته شــیوه دریافت تراکم پروانه به عنوان اولین 
گام اصالحی در مدیریت شهری قبل از سال ۱۴۰۱ 
اصالح شد. بخش هایی از شهر خدمات بیشتری 
دریافت می کرد و ارزش افزوده ملک و ساختمان 
آنها در مقابل دریافت خدمات بیشتر باالتر می رفت، 
بنابراین مقرر شد هزینه بیشتری برای اداره شهر 
پرداخت کنند تا افرادی که کمتر از امکانات شهری 
بهره مند می شــوند، نیز به اندازه سهم خود هزینه 

اداره شهر را پرداخت کنند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
می کند: موضوع قیمت هــای منطقه بندی که از 
ســال ۱۳۹۴ ادامه نیافته بود، به شکل جدید بر 
مبنای شرایط جدید امالک و ساختمان بازنگری 
و فرمول های آن اصالح شد و در حال حاضر نزدیک 
به ۶۰ درصد نقاط اصفهان بر مبنای منطقه بندی تنها 
۱۰ درصد افزایش عوارض را تجربه کردند، همچنین 
۲۵ درصدی که مناطق برخوردار و لوکس محسوب 
می شد و از خدمات شهری مانند خیابان، اتوبان، 
بزرگراه و خدمت رسانی ها مانند اماکن فرهنگی و 
ورزشی بیشتر استفاده می کردند، به طور طبیعی 
ارزش زمین و ساختمان هایشان نیز بیشتر شده 
و در تنش های اقتصادی بیشتر رشد کرده بودند و 

سهم بیشتری از شهر و ارائه خدمات دارند و حدود 
۵۰ درصد و بیشــتر افزایش عوارض داشتند، این 
اقدام به جهت اینکه بتوانیم شکاف بین محله های 
شهر را کاهش دهیم و در عین حال عدالت در توزیع 
منابع اتفاق بیفتد و بتوانیم خدمات را به شــکل 

عادالنه تر در محله ها توزیع کنیم، انجام شد.
و ی خاطرنشــان می کند: این فرآیند مقدمه ای 
شــد تا یک اتفاق قابــل توجه در حوزه ســالمت 
اداری شــهر رقم بخورد و آن پایان دریافت وجوه 
غیرمصوب در مجموعه شــهرداری ها برای صدور 
پروانه ساختمانی بود. قالب هایی مانند همیاری 
و خودیاری جای ضابطــه قانونی و تعرفه عادالنه 
و مصوب را پرکرده بود که بــا اجرای صدور پروانه 
ساختمانی الکترونیک این مباحث برچیده شد 
تا عدالت محوری محقق شــود.صالحی تصریح 
می کند: اعتقــاد داریم که رضایت شــهروندان و 
ایجاد یک سرمایه اجتماعی ناشی از این اعتماد 
و شفافیت شکاف موجود در توزیع خدمات را پر 
می کند، شــورای ششم شــهر خلل قابل توجهی 
در حوزه درآمدهای شــهری نخواهد داشــت، به 
دلیل اینکه بر این باور است مطالبه مردم شفاف، 
ضابطه مند و قانونی اســت و می توانیم از طریق 

قانون نیازهای شهر را رفع کنیم.

  سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

مدیر انجمن سینمای جوانان استان:  صدور پروانه الکترونیکی؛ قرار گرفتن در پازل هوشمندسازی

برگزاری جشنواره فیلم کودک، حق اصفهان است 
ایسنا: مدیر انجمن سینمای جوانان اســتان اصفهان گفت: جشــنواره یا باید در اصفهان بماند و به نام 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان شناخته شود و یا کال از اصفهان برود، اما برگزاری 
آن در اصفهان بعد از این همه سال، حق اصفهان است .ســید محمد طباطبایی با اشاره به تصمیم های 
سازمان سینمایی کشور و احتمال انتقال جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به شهری 
دیگر اظهار کرد: چنین اقداماتی جشنواره را در سطح بین المللی تضعیف کرده و باعث می شود جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان که یک روز جزو جشنواره های درجه یک کودک و نوجوان 
در سطح دنیا بود، امروز اعتبار خود را به علت جابه جایی ها، عدم برنامه ریزی درست و نداشتن فیلم های 
مناسب از دست بدهد.مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان با بیان اینکه هر جشنواره به نام شهر 
میزبان برگزار شده و در دنیا هیچ جشنواره ای نیست که به نام یک شهر شناخته نشود، افزود: جابه جایی 
دوباره قطعا به این جشنواره ضربه می زند، اگر این مکان دستخوش تغییر و جابه جایی شود، متولیان 
فرهنگی شهر نمی توانند برنامه ریزی کرده و از تجارب گذشته برای بهبود جشنواره استفاده کنند.وی به 
لزوم واکنش هنرمندان شهر نسبت به انتقال جشنواره کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: این روند هرساله 
و تهدید به رفتن جشــنواره و اما و اگرها برای حضور جشنواره در اصفهان، کم لطفی برنامه ریزان سازمان 
سینمایی است.طباطبایی ادامه داد: جشنواره یا باید بر اساس مصوبه هیئت دولت در اصفهان بماند و به 
نام جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان شناخته شود و یا کال از اصفهان برود و در 
شهر دیگری برگزار شود. این ماجرا باید یک بار برای همیشه در یک شهر تمام شود، چراکه این کوچ هرساله 
و برگزاری آن هر بار در یک شهر، وجهه بین المللی کشور ما در حوزه جشنواره های فیلم  کودک و نوجوان را 
تخریب می کند، بنابراین الزم است همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر اصفهان و ایران فعالیت می کنند 
نسبت به تصمیمات خلق الساعه ای که امسال یک تیم و سال بعد تیم دیگر اتخاذ می کند ،واکنش نشان 
دهند تا تصمیمات این چنین، بر عهده نهاد واحدی قرار بگیرد و تعیین تکلیف شود.مدیر انجمن سینمای 
جوانان استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان شــهری بین المللی است که به برگزاری جشنواره و رویداد 
بین المللی نیاز دارد، گفت: امروز اصفهان قطب دوم فیلم کوتاه کشور است، بسیاری از عوامل سینمای 
ایران افرادی هستند که از اصفهان ساکن تهران شده اند و کارگردان ها و عوامل بسیار زیادی از اصفهان به 
سینمای ایران تقدیم شده است، به همین دلیل جایگاه اصفهان در سینمای ایران باید در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار است جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برای همیشه از اصفهان برود 
الزم است که متولیان فرهنگی شهر به ویژه متولیان شهرداری اصفهان برنامه ریزی جدی برای سینمای 
اصفهان انجام دهند و اگر قرار بر حضور جشــنواره در اصفهان اســت باید دبیرخانه آن در اصفهان دایر و 
برنامه ریزی های آن در همین شهر انجام شده و این رفت وبرگشت ها تمام شود.طباطبایی یادآور شد: بعد 
از برگزاری نزدیک به ۳۰ دوره جشنواره در شهر اصفهان، ایجاد تردید برای صالحیت برگزاری جشنواره در 
این شهر غیرمنطقی به نظر می رسد و من به عنوان عضوی از سینمای اصفهان مخالف برگزاری جشنواره 
با این شرایط رفت وبرگشت و اما و اگرهای هرساله هستم، چراکه معتقدم این کار، شخصیت جشنواره 
را زیر سوال می برد.مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان خاطرنشان کرد: برنامه ریزان سازمان 
سینمایی می توانند قراردادی چند ده ساله برای برگزاری جشــنواره در اصفهان منعقد کنند و یا اگر قرار 
بر رفتن جشنواره از اصفهان است متولیان فرهنگی و سینمایی شهر، جشنواره ای در حد استانداردهای 
بین المللی برای اصفهان تدارک ببینند، اما باید توجه کرد که برگزاری جشنواره در اصفهان پس از این همه 
سال، حق اصفهان است .وی با اشاره به کمپین »اگر جشــنواره کودک و نوجوان از اصفهان برود« برای 
دریافت نظرات کودکان و نوجوانان اصفهانی به عنوان مخاطبان اصلی این رویداد درباره رفتن جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از اصفهان، افزود: زنده یاد زاون قوکاسیان در جشنواره بیست 
و ششم آرزوی ساخت فیلم در اصفهان توسط فیلم سازان اصفهانی را مطرح کرد که در جشنواره بیست 
و هفتم پیگیری و محقق شد و ۱۱ فیلم در این جشنواره تولید شد و این تعداد در سال بعد افزایش پنج 
برابری داشــت و نزدیک به ۵۰ فیلم با موضوع کودک و نوجوان تولید شد که تعداد زیادی از این فیلم ها 

موفق به کسب جایزه و افتخارات متعدد در جشنواره های ملی و بین المللی شدند.

با مسئولان

چهره روزخبر

معاون فنی مرکز بهداشت استان 
اصفهان:

توسعه فرهنگ استفاده از غذای 
سالم در محور چهارباغ تنها 

برعهده شهرداری نیست
معاون فنی مرکز بهداشــت اســتان اصفهان 
گفت: توســعه واحدهای فــروش و فرهنگ 
استفاده از غذای ســالم در محور چهارباغ، تنها 
بر عهده شــهرداری اصفهان نیســت بلکه این 
اقدام بین بخشی است و در اجرای آن عالوه بر 

شهرداری ارگان های دیگری هم وظیفه  دارند.
مهرداد زینلیان با بیان اینکه یکی از بخش های 
زیرمجموعه معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی گروه سالمت محیط است، اظهار کرد: 
یکی از وظایف این گروه نظارت بر فروش و عرضه 
مواد غذایی اســت که ایــن نظارت ها به صورت 
مستمر در استان اصفهان به ویژه شهر اصفهان در 
حال انجام است. یکی از مواردی که شاهد تخلف 
آن ها در حوزه سالمت محیط هستیم، مکان های 
فروش فست فود است به همین خاطر اولویت و 
توجه گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان اصفهان نظارت بر فست فودهاســت.
وی افزود: با نظارت هایــی که صورت می گیرد، 
مغازه های فروش فست فود در محور چهارباغ 
عباســی شــهر اصفهان اســتانداردهای الزم 
بهداشتی را رعایت می کنند زیرا در صورت رعایت 
نکردن کوچک ترین اســتانداردهای بهداشتی، 
بازرسان گروه سالمت محیط حکم پلمب آن ها 
را خواهند داد.معاون فنی مرکز بهداشت استان 
اصفهان تصریــح کرد: هرچند اســتانداردهای 
بهداشتی در واحدهای فروش فست فود رعایت 
می شــود؛ اما به لحــاظ بیماری هایی همچون 
اضافه وزن، چربی خون، و قند که در اثر مصرف 
فست فود وجود دارد، به مردم توصیه می کنیم 
که میزان مصرف فست فود را به حداقل برسانند. 
فســت فود به لحاظ تغذیه ای غذای ســالمی 
نیســت و مصرف آن بیماری هــای فروانی به 
دنبال دارد.وی اضافه کرد: مردم به دلیل شرایط 
اقتصادی و ارزان تمام شــدن خرید آن نسبت 
به غذاهای رســتورانی، اســتقبال بیشتری از 
فست فودها دارند، طبیعی است هر قدر تقاضا 

زیاد باشد عرضه هم افزایش می یابد.
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سوء قصد نافرجام به امام جماعت مسجدی در اصفهان
در ساعات ابتدایی صبح دیروز، امام جماعت مسجدی در اصفهان با اسلحه مورد سوء قصد نافرجام 
قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ به نقل از خبرگزاری حوزه، حجت االسالم 
سید محسن اخوان که در ســاعات ابتدایی دیروز برای اقامه نماز جماعت صبح به مسجد بقیه ا...

)عج( در خیابان برازنده اصفهان رفته بود، پس از اقامه نماز و هنگام بازگشت، راکب موتورسیکلتی 
با اسلحه به سمت او شلیک کرد که خوشبختانه آسیب جدی به این روحانی نرسید.در حال حاضر 
حجت االسالم اخوان در بیمارستان بستری اســت و روند درمان خود را طی می کند. هنوز خبری 
از علت این سوءقصد منتشر نشده است.حجت االســالم اخوان پیش از این مدیر مدرسه تبلیغی 

تخصصی بین المللی ناصریه حوزه علمیه اصفهان بود.

سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۹5 درصدی عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم

سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم با بودجه ای 
به ارزش ۵۳ میلیارد ریال در حال احداث و تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.

محسن گلی اظهار کرد: خیابان نسیم به طول ۶۳ متر، عرض ۲۵ متر و با مساحت ۱۶ هزار مترمربع 
احداث خواهد شد که زیرســازی، آســفالت، جدول گذاری و تجهیز کانال رفع آب های سطحی را 
شامل می شــود.وی با بیان اینکه در خیابان نسیم هشــت هزار مترمربع مسیر دوچرخه سواری 
پیش بینی شــده اســت، تصریح کرد: عملیات عمرانی این گذر با ۷۶۰۰ مترمربع آســفالت ،۱۱۵۰ 
مترمربع زیرســازی و ۵۵۰۰ مترمکعب خاک برداری اجرایی شــده است.سرپرست منطقه هفت 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم با پیشرفت ۹۵ درصدی 
و با بودجه ای به ارزش ۵۳ میلیارد ریال در حال انجام است.وی ادامه داد: عالئم ترافیکی در خیابان 
نســیم نصب و تمهیدات الزم برای ایمنی تردد خودروها به خصوص وسایل حمل ونقل عمومی در 

نظر گرفته شده است.

پیشگیری از خزان زودرس درختان در منطقه ۹
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از روش های جلوگیری از کلروز و خشکیدگی 
زودرس سرشاخه های درختان چنار، افزایش »سکوسترین آهن« خاک است، گفت: حدود ۲۰۰ 
کیلوگرم سکوســترین آهن که یکی از کودهای مصرفی در ایران اســت، برای پیشگیری از خزان 
زودرس درختان چنار و اقاقیا در این منطقه استفاده شــده است. سیدسلمان قاضی عسگر اظهار 
کرد: چنار یکی از رایج ترین درختان مورد اســتفاده در فضای سبز شهری است که به دلیل داشتن 
تاج مناسب و رشد سریع، مورد عالقه بسیاری از طراحان منظر شهری است.وی افزود: چنار از گروه 
درختان غیرمثمر است که جهت احداث فضای سبز و زیباســازی پارک ها و خیابان های بسیاری 
از شهرهای کشور، به ویژه اصفهان مورد استفاده گسترده قرار گرفته است.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: در سال های اخیر کلروز و خشــکیدگی زودرس سرشاخه های درختان 
چنار باعث ایجاد مشکل جدی در نقاط مختلف کشور شده است . وی درخصوص علت عارضه کلروز 
و خشکیدگی زودرس سرشاخه های درختان چنار، گفت: زرد شدن برگ درختان یا رنگ پریدگی 
برگ های چنار ناشــی از عارضه کلروز آهک اســت، زیرا وجود آهک فراوان در خاک از جذب آهن 
جلوگیری می کند. قاضی عسگر با بیان اینکه بسیاری از درختان غیرمثمر از جمله درختان چنار در 
خاک های آهکی به کلروز آهن مبتال می شوند، گفت: کلروز از بیماری های فیزیولوژیکی است که بر 
اثر آن، رنگ برگ درختان چنار زرد و دچار خزان زودرس می شود. وی یکی از روش های جلوگیری 
از کلروز درختان چنار را افزایش سکوسترین آهن خاک درختان دانست و اضافه کرد: با تالش واحد 
فضای سبز این منطقه و با بهره گیری از این روش، به نسبت دو کیلوگرم در هکتار، سکوسترین آهن 

با آب آبیاری به خاک درختان چنار این منطقه اضافه شد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبرداد: اجرای مرحله تکمیلی طرح محله محوری در حصه؛

»حصه« در مسیر تحول

بر اساس بررسی ها و طبقه بندی های انجام شده، در تمام مناطق شهر 
اصفهان محله های برخوردار و کم برخوردار وجود دارد،بنابراین سیاست 
مدیریت شهری این است که سال آینده در هر منطقه حداقل دو محله 
بر اساس دسته بندی انتخاب شود، از این رو در 5۸ محله طرح ارتقای 

کیفی محله ها و سند بازآفرینی اجرا خواهد شد.
پروژه های محله محوری شــامل اجــرای طرح هایــی همچون رفع 
گلوگاه ها، بهسازی مادی ها، احداث بوستان و مراکز فرهنگی، توسعه 
کارگاه ها و اجرای پروژه هایی متناســب با محور گردشــگری اصفهان 
اســت؛ در واقع رویکرد محله محوری این اســت که در سطح محله ها 
خدمات مورد نیاز شــهروندان از جمله فضای ســبز، مراکز فرهنگی، 

مذهبی، تفریحی و مراکز توان افزایی را فراهم کند.
یکی از مناطقی که پروژه های محله محوری خود را زودتر از سایر مناطق 
شروع کرد، منطقه 14 شهرداری اصفهان با 1۹3۸ هکتار وسعت و 12 
محله است که باید نگاه ویژه ای معطوف آن شود زیرا دارای ظرفیت ها 

و پتانسیل های بالقوه است.
محمدمهدی کریمــی، مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهــان درباره 
پروژه های محله محور در منطقه 14 و دیگر اقدامات و برنامه های این 

منطقه مبسوط تر توضیح داده است:

سال گذشته مرحله نخســت اجرای طرح محله محوری را برای دو 
محله »حصــه« و »جلوان« آغــاز کردیم که فاز تکمیلی آن امســال 
اجرایی خواهد شــد؛ در ســال جاری نیــز این طرح بــرای دو محله 
»ارزنان« و »ارک« کــه در یک پهنه قرار گرفته اســت، در راســتای 
زیست پذیری و ارتقای آن عملیاتی خواهد شــد،بنابراین  این امر در 
دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. در همین زمینه اعتباری 
بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت که بــا توجه به 
افزایش هزینه های شــهری برای ایجاد تحول در این محله ها کافی 

نیست و نیاز به اعتبار دو برابری داریم.
 یکی از دغدغه های اصلی ما در محله های ارزنان و دارک بازگشایی 
گلوگاه مفتح اســت، زیرا وجود ۱۰ پالک مســکونی باعث بن بست و 

مسدود شدن این دو محله شده اســت، اما اعتباری بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ 
میلیارد تومان برای آزادسازی آن نیاز داریم.

موضوع قابل تامل این است که در این محله ها حجم محرومیت باال 
و درد بلندتر از فریاد اســت، اگر بخواهیم ساکنان این محله ها حس 
کنند که در مدیریت شهری دیده شده اند و مورد توجه قرار گرفته اند، با 
تخصیص بودجه ۳۵ میلیــارد تومانی اتفاقــی رخ نخواهد داد و تنها 

می توان بخشی از زخم این محله ها را التیام بخشید.
 برای پهنه صحرای سودان طرح ویژه ای در نظر گرفته شده است، 
در صدد احداث فضای ســبز ۴.۵ هکتاری در این پهنه هستیم که در 
صورت تحقق یکی از ابرپروژه های دوره چهارســاله مدیریت شهری 
ششم خواهد بود، زیرا از یک ســو این فضای سبز تفرجگاهی به دلیل 
دارا بودن موقعیت سوق الجیشــی، ســه محله پرتراکــم منطقه را از 
بن بســت خارج می کند و از ســوی دیگر در کنارگذر بزرگراه شــهید 
اردستانی در مجاورت خیابان بی بی مریم اتفاقات ویژه ای رقم خواهد 
خورد. برای تملک عرصه فضای سبز ۴.۵ هکتاری نیاز به اعتباری بالغ 
بر ۳۵ میلیارد تومــان داریم که در صورت تخصیــص اعتبار به صورت 
یک جا، طرح از هم اکنون وارد فاز اجرایی خواهد شد، اما اگر بر اساس 
روال عادی توافق انجام شــود، این پروژه بیش از چهار سال به طول 
می انجامد، لذا امیدواریم شــهرداری مرکزی همــکاری الزم را برای 

تزریق اعتبار داشته باشد.
در محدوده پهنه صحرای سودان، خیابان »عمان سامانی« وجود 
دارد که در ردیف پرتراکم ترین خیابان های اصفهان قرار گرفته است، در 
این خیابان به دلیل جمعیت باال دیواری بین منازل شهروندان وجود 

ندارد و به نوعی درها به یکدیگر چسبیده است.
احداث فضای ســبز ۴.۵ هکتاری از میدان الله تا کوچه ۱۶ متری 
یکی از اتفاقات ویژه در دوره چهار ساله مدیریت شهری ششم خواهد 
بود و با این اتفاق شــاهد ارزش افزوده فوق العاده برای ســاکنان و 
تحقق مدنیت شهری در یک بافت فرسوده خواهیم بود. معتقدم باید 
 حــق مــردم را بــه بهتریــن صــورت و در لــوای مدیریــت

 شهری ادا کرد.
یکی از مطالبات اصلی مردم این منطقه، ساماندهی خیابان عاشق 
اصفهانی شرقی است، این محدوده همچون حرف »T« به چند بخش 
تقسیم می شــود؛ حدفاصل میدان جوان تا ســه راه ولی عصر)عج( 
معروف به خیابان عاشق اصفهانی شرقی است، از سه راه ولی عصر تا 
مجتمع های جلوان یک خیابان دیگر است و از سه راه ولی عصر )عج( 

تا اتوبان نیز ادامه مسیر است.

امام جمعه اصفهان گفت: صاحب خانه ها نسبت به 
مستاجران خود در شرایط سخت اقتصادی در اخذ 

اجاره و رهن مراعات کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد درمورد روایاتی 
درخصوص رعایت حــال همســایگان اظهار کرد: 
سعی کنید نسبت به مستاجران خود در این شرایط 
سخت اقتصادی در اخذ اجاره و رهن مراعات کنید.

شرایط جنگ اقتصادی و اتفاقات بین المللی برای 
تغذیه جهانی بحران ایجاد کرده اســت، مسئوالن 

هم درصدد رفع مشکالت هســتند و الزم است با 
اتحاد از ایــن بحران ها عبور کنیــم.وی با تبریک 
مناســبت های ماه ذی الحجه و ســالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضــرت فاطمه )س(، گفت: 
تک فرزندی شــدن موجب محرومیــت فرزند از 
نعمت خواهر و برادر است و احساس کمبود خواهر، 
برادر، عمــه، خاله، عمــو و دایی در حــال و آینده 
برای کودکان زیان روحی ایجــاد می کند.آیت ا... 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه  رفتار والدین در تربیت 
فرزند بسیار موثر است، گفت: الزم است با رعایت 
اخالق و تقویت عملی راســت گویی و سایر صفات 
شایســته کودک را تربیت کرد و نگران این نبود که 

افزایش تعــداد فرزندان مــا را از تربیت فرزندان 
بازمــی دارد.وی روزعرفه، عید قربــان، عید غدیر، 
نزول آیات هل اتی، نزول آیه اطاعت و تولد برخی 
از ائمه )ع( را ازجمله مناسبت های این ماه برشمرد 
و گفت: ماه دی الحجه ماه بزرگی اســت و کل این 
ماه را می توان ماه والیت و امامت دانســت، الزم 
اســت با بهره گیری از فرصت های معنوی این ماه 

در راستای توبه و بازگشت استفاده کرد.
امام جمعه اصفهان در ادامه بــه بیان ویژگی های 
مومن از منظر آیــات و روایــات پرداخت و گفت: 
ایمان اعتقاد به قلب، اقرار به زبان و عمل با اعضای 

بدن است.

امام جمعه اصفهان:

 صاحب خانه ها با مستأجران در اخذ اجاره و رهن 
مراعات کنند یک باستان شناس برجسته و متخصص میراث فرهنگی: 

 حفظ اقلیم اصفهان یک وظیفه ملی است
یک باستان شناس گفت: وجود تخت فوالد در کنار آثار فرهنگی موجود نشان از ارزش و توان فرهنگی 
اقلیم اصفهان دارد، این موارد نشان می دهد تاریخ اصفهان می تواند مانند رودخانه خود زاینده باشد.
ناصر نوروز زاده چگینی، باستان شناس 
برجســته و متخصص میراث فرهنگی، 
صبــح جمعــه در پنجمین نشســت از 
سلسله نشســت های بررســی ارتباط 
متقابــل فرهنــگ عامه و گســتره های 
اجتماعی »شیوه ما مردمان« با موضوع 
اقلیم گفت: زاینده رود یک مسیر شرقی 
غربی دارد که از این طریق نیز اصفهان را 
به دو قسمت تبدیل کرده بنابراین وجود 
زاینده رود هم از نظر فیزیکی و هم از نظر 
آب و هوایی بر اصفهان تاثیرگذاشته است. اصفهان مرکز جمعیتی و رفت وآمدهای اقتصادی و مرکز 
تبادالت اجتماعی و فرهنگی است در نتیجه نقش هماهنگ کننده شرایط زندگی در اقلیم اصفهان 
از مبنای اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی وجود دارد. به همین دالیل مردم شــهرهای مختلف را از 
یکدیگر متمایز می کنیم. در پهنه سرزمینی اصفهان از یک سو با اقلیم آب وهوایی و از سوی دیگر با 
اقلیم فرهنگی مواجه هستیم. باید توجه داشت که توانمندی ها و ویژگی مردمان می تواند در کیفیت 
بهره برداری از این پهنه تاثیر بگذارد و نتیجه آن تاریخ روایی و فرهنگی هر بخش از اقلیم های موجود 
در ایران شود.وی بیان داشــت: امروزه اصفهان همانند بسیاری از نقاط دنیا و کشور دچار مشکالتی 
است که از یک سو به دلیل تغییرات اقلیمی و از سوی دیگر بی توجهی نسبت به موجود سرزمین شان 
از طریق افرادی که در آن زندگی می کنند، ایجاد شده است. قبل از صفویه تصمیم می گیرند که راه هایی 
را جست وجو کنند که آب را از مناطق دیگری به زاینده رود انتقال دهد. طرح تونل کوهرنگ از دوران 
صفویه وجود داشته است. از طرف دیگر ما طی سال های ۱۳۴۰ تاکنون صنایع بسیاری را در اصفهان 
ایجاد کرده ایم. امروز بزرگ ترین منطقه صنعتی کشــور اصفهان است و بیشترین تولید غیرنفتی را 
دارد. همین مسیر باعث شده که جمعیت زیادی در این بخش ساکن شود.این باستان شناس گفت: 
مناطق غربی استان اصفهان در زمان رضاشاه اکثرا عشــایر بودند. در آن زمان تصمیم بر این شد که 
عشایر  را ساکن کنند و همین مسئله به معنی افزایش مصرف آب در این بخش است. اصفهان سهم 
بزرگی از کشت آبی کشور دارد. در چنین شرایطی رودخانه زاینده رود باید جوابگوی زندگی شهری، 
صنایع و کشاورزی باشــد در حالی که قادر به چنین کاری نیست. اصفهان نقش مدیریت بارزی در 
مدیریت کشور طی ۵۰۰ سال گذشته داشته اســت به همین دلیل مردم این شهر توان حل مشکل 
زاینده رود را دارند. راه حل های احساسی این مشکل را حل نمی کند. زاینده رود متعلق به همه مردمی 
است که در این ناحیه ساکن هســتند. اینکه آب زاینده رود را به مناطق مختلف کشور انتقال دهیم، 
تبعاتی دارد که باید به این تبعات به ویژه در شرایطی که دچار تغییرات اقلیمی هستیم توجه داشته 
باشیم.نوروز زاده چگینی اظهار داشت: اصفهان یک حوزه سرزمینی دارای اقلیم آب و هوایی مشخص 
است که داشــته های معینی دارد. این شــهر دارای اقلیم هنر، معماری و تولیدات فرهنگی است. 
 طبعا اصفهانی ها باید برای دستیابی به توسعه پایدار، تغییراتی در شیوه تولید و مصرف خود انجام 
 بدهند. اگر تغییری در این شــرایط پدید نیاید، مشــکالت موجــود فزاینده خواهد شــد و ما را به
  سر منزل مقصود نمی رساند و باعث می شــود، اقلیم فرهنگی چند صدســاله اصفهان را از دست

  بدهیم.وی با اشــاره به پدیده فرونشســت گفت: این مســئله در ســطح اول فرهنگ اصفهان را 
 تهدید می کند. اصفهان بدون این فرهنگ مشــکالت بسیار شــدیدی خواهد داشت. اصفهانی ها و 
حتی کسانی که خارج از این شهر هستند، برای حفظ این مجموعه متعهد هستند؛ حفظ اقلیم اصفهان 

یک وظیفه ملی است.

با مسئولان

خبر روزمیراث

شهردار اصفهان مطرح کرد:

حذف امضاهای طالیی 
و واسطه گری ها با ارائه 

خدمات هوشمند در اصفهان
شــهردار اصفهان گفت:یکی از رویکردهای 
اساســی مدیریت شــهری، رفتن به سمت 
هوشمندسازی خدمات شهری و شهرداری 
اصفهان اســت.علی قاســم زاده اظهار کرد: 
مهم تریــن اتفاقی که طی روز های گذشــته 
در شهر اصفهان شــاهد آن بودیم، رونمایی 
از یک هدیــه بــرای شــهروندان اصفهانی 
اســت.وی  یکــی از رویکرد های اساســی 
این دوره مدیریت شــهری را رفتن به سمت 
هوشمندسازی خدمات شهری و شهرداری 
دانســت و گفت: در حال حاضر بسیاری از 
دستگاه ها با استفاده از سامانه های کار محور 
و خدمت محــور خدمــات الکترونیک ارائه 
می کنند، در حالی که ســامانه های هوشمند 
مخاطب محــور و مردم محور اســت یعنی 
مردم راحت تر می توانند از خدمات به صورت 
شخصی استفاده کنند و نیازی به حضور در 

محل ندارند.
به گفته قاسم زاده، یکی از وظایف شهرداری 
صدور پروانه های ساختمانی است، البته در 
ادبیات عمومی می شنوید هر فردی که قرار 
است پروانه ســاختمانی دریافت کند، باید 
چند روز مرخصی بگیرد، کفش آهنین بپوشد 
یا آشنایی داشته باشد تا بتواند امور اداری را 
راحت تر به سرانجام برساند و به همین جهت 
شــهروندان ابهاماتی جهت دریافت پروانه 
ســاختمانی داشــتند که با هوشمندسازی 
مشــکالت آن ها رفع شده اســت و مردم از 
خانه به راحتی می توانند وارد ســامانه شوند 
و با ثبت درخواست، اطالعات الزم در ارتباط 
با پــالک خــود را دریافت و مبلــغ عوارض 
ساخت وســاز را در خانه مشاهده و پرداخت 
کنند.با بهره مندی از خدمات الکترونیک دیگر 
نیازی نیست شهروندان برای دریافت پروانه 
به شــهرداری مراجعه کنند، زیرا اگر مدارک 
الزم را به موقع در ســامانه بارگــذاری کنند، 
بالفاصله پروانه ساختمانی صادر خواهد شد 

و سایه انتظار نخواهیم داشت.

آیین رونمایی 
از کتاب »ثبت 

اصفهان«
آیین رونمایــی از اولین کتاب 
ثبت اصفهان با موضوع خیابان 
و محله های مســجد سید در 
موزه هنرهای معاصر با حضور 
عالقــه منــدان و ســخنرانی 
محمدرضا رحیــم زاده برگزار 

شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

حمید شهبازی – شهردار سده لنجان م الف:1345568

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری 
سده لنجان

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعداد ۳ دستگاه ماشین آالت خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

چاپ اول

قیمت پایه به ریالتعداد دستگاه شماره پالک انتظامیشرح کاالردیف

۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۲۶/۲۳۱ ی ۱۵سواری پژو پارس مدل ۱۱۳۹۲

8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۹۵۷/۲۳۱ ی ۶8سواری پژو روآ مدل ۲۱۳88

8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳۶۵/۲۳۱ ی ۵۱سواری پراید ۱۳۱ مدل ۳۱۳۹۰

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲8  مهلــت دارند جهت اخذ اســناد مزایده به ســاختمان 
شهرداری و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با 

شماره ۵۲۴۳۲۳۲۳- ۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

فارس: احمد نوری، رییس حوزه هنــری اصفهان، در افتتــاح اولین رویداد 
نگارگران معاصر اصفهان با بیان اینکه حدود 70 هنرمند آثارشــان را برای این 
گالری ارائه دادند، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در فضای تجســمی در این مدت 
رقم خورده و امید است ایده ها و کمک های شما به ما برسد و هنر اصفهان را به 

اصفهانی ها و کل کشور صادر کنیم.
علیرضا خواجه احمدعطاری، سرپرســت دانشــگاه هنر اصفهان نیز در بخش 
دیگری از این رویداد با اشاره به نحوه شــکل گیری مکتب اصفهان اظهار کرد: 
وقتی در مورد یک مکتب و سبک هنری صحبت می کنیم، باید جامعه آن زمان 
را بشناسیم؛ این نمایشگاه و هنرمندانی که آثارشان را در آن ارائه کرده اند همه 

دارند تاثیرات جامعه خود را به نمایش می گذارند .
وی با اشاره به تاریخ 135 ساله پایتختی اصفهان در دوره صفوی و شکل گیری 
مکتب اصفهان بیان کرد: ســال هزار هجری قمری وقتی شاه عباس بعد از 4 
سال پادشاهی در قزوین به اصفهان آمد، با توجه به پایتختی اصفهان در زمان 
آل بویه و سلجوقیان، این را می دانست که اصفهان در مرکزیت است و به این 
فکر می کرد حکومت در حال سرنگونی را ســرپا نگه دارد؛ در این شرایط شاه 
عباس همه شــرایط را فراهم کرد تا اصفهان و البته ایران را در برابر دشمنانش 
محافظت کند،خواجه احمد عطاری گفت: در شرایطی که اقتصادی پویا ایجاد 
شده بود، گاه بیش از 300 کشتی از کشورهای مختلف در لنگرگاه های مختلف 
ایران جمع شــده و بیش از 400 تاجر در بندرگاه ها اقامت داشــتند؛ از دل این 
اقتصاد پویا تاجران موفقی بیرون آمدند که توانســتند تمایالت خود نسبت به 

نگارگری را نشان دهند.
سرپرست دانشگاه هنر اصفهان افزود: تاجران شرایط بهتری برای خرید آثار 

نگارگری داشتند، آثار را خریدند و نگارگران آثاری را در شأن اصفهان در آن دوره 
خلق کردند؛ در دوران اله وردی خان، فضیلت ساالری به جای اشرافیت ساالری 
رواج می یابد و مکتب بر اســاس روح زمانه شــکل می گیرد و به همین دلیل 
شکل گیری مکتب اصفهان بر اساس فضیلت ساالری است و بر این مبنا، آثار 

آن دوره نقاشی مکتب اصفهان، سردمدار نقاشی آینده شد.
در این نمایشــگاه بیش از 100 اثر از 70 هنرمند اصفهانی به نمایش گذاشــته 
شده که در 3 بخش اســاتید نسل اول هنرستان، اســاتید شاخص و اساتید 
پیشکســوت که در اصفهان فعالیت می کنند، مورد بازدید عموم قرار می گیرد 
و از ســاعت 16 تا 20 تا 5 مرداد ادامه دارد، همچنین نشست نگرشی به سیر 
نگارگری معاصر اصفهان ساعت 18 پنجشنبه 23 تیر در حوزه هنری اصفهان 

برگزار خواهد شد.

رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان گفت: اقدامات 
شــهرداری اصفهان برای پیاده راه ســازی چهارباغ، منجر به رونق کسب و کار 

واحدهای صنفی فروش آبمیوه و بستنی شده است.
محمود رنجبر اظهار کرد: از آنجا که آبمیوه و بستنی جزو اقالم غذایی گروه سه 
قرار دارد، قیمت گذاری آن باید بر اســاس عرضه و تقاضا باشد، البته قبال هم 
تقریبا قیمت گذاری بر همین روال انجام می گرفت.به تازگی به اتحادیه اعالم 
شد که الزم است قیمت خاصی برای هر محصولی اعالم شود، بنابراین بر اساس 

وزن مشخص، قیمت خاصی از سوی اتحادیه به واحد های صنفی اعالم شد.
وی در رابطه با میزان فعالیت کسبه چهارباغ عباسی اظهار کرد: از این لحاظ که 
رفت و آمد بیشتری در این خیابان انجام می شــود و به ویژه پس از اقدامات 
شهرداری برای پیاده راه سازی و تغییرات مبلمان آن، رونق واحد های صنفی 
آبمیوه و بستنی هم بیشتر شده است.در هر واحد صنفی، رعایت نکات بهداشتی 

و ارتکاب هر نوع تخلفی، از ســوی ارگان های مربوطه مانند بازرسان رسمی و 
مردمی اتحادیه، اتاق اصناف، سازمان صمت و… بررسی می شود.

رنجبر در پاســخ به اینکه آیا فراوانی چنین واحد هایــی در این خیابان باعث 
تخریب چهره سنتی چهارباغ شــده است گفت: همه شــهر های تاریخی در 
اغلب کشــور های دنیا دارای یک خیابــان مانند چهارباغ با تعــداد فراوانی از 
فروشگاه های مواد غذایی هستند به طوری که این نوع از مغازه ها جزو الینفک 

یک خیابان و محل گردشگری محسوب می شود.
رییس اتحادیه فروشــندگان آبمیوه، بســتنی و کافی شــاپ اصفهان گفت: 
خوشبختانه اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری برای چهارباغ عباسی باعث 
رونق کسب و کار واحد های صنفی مربوط به اتحادیه ما شده است، اما می توان 
با اجرای برنامه های جذاب و نشاط آور در همین محل، این خیابان را از لحاظ 
گردشگری رونق بخشید و شرایط شکوفایی اقتصادی بیشتری را فراهم آورد.

مدیرکل صنعت معــدن و تجارت اســتان اصفهان گفت:اســتان اصفهان از 
مزیت های نسبی و رتبه برتر در 15 نوع صنعت برخوردار است.

امیرحسین کمیلی اظهار کرد: سنگ تزیینی یکی از مهم ترین حوزه های مزیت 
دار بخش صنعت اســتان اصفهان است، که اســتان اصفهان در این صنعت 
رتبه اول را با بیش از یک هزار و 700 واحــد تولیدی صنعتی و صنفی و با تولید 
بیش از 70 درصد ســنگ های ساختمانی و تزیینی کشــور به خود اختصاص 

داده است.
اصفهان در صنعت فوالد نیز رتبه اول را با ســهم 40 درصدی از کل تولید فوالد 
خام کشور در اختیار  داشته و در صنایع پایین دستی فوالد در جایگاه اول کشور 
قرار دارد و ســهم 43 درصدی از کل تولید محصوالت فوالدی کشور را به خود 
اختصاص داده اســت.به گفته وی، همچنین صنعت نساجی اصفهان با یک 
هزار و 800 واحد صنعتی فعال و 815 طرح در دست اجرا در مقام اول کشور قرار 
گرفته و رتبه اول را در تولید الیاف پلی استر با سهم 24 درصدی و نخ فیالمنت 
پلی استری با سهم 36 درصدی از کل تولیدات کشور را از آن خود کرده است.

کمیلی،با بیان اینکه صنایع دستی اصفهان دارای رتبه دوم جهانی بعد از کشور 
هندوستان است، گفت: صنعت طالی این اســتان با برخورداری از 50 درصد 

کارگاه های ساخت طالی کشور در جایگاه اول کشور قرار گرفته است.
این استان با داشتن هفت کارخانه سیمان و سهم ۹ درصدی از تولید کشور رتبه 

برتر کشوری را در این صنعت به خود اختصاص داده است.
وی درمورد صنعت قطعه سازی که با بیش از 180 واحد قطعه سازی در سطح 
استان اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: صنعت آجر نیز رتبه برتر 
کشور را با تولید حدود 50 درصد آجر کشور در اختیار داشته و همچنین در زمینه 

صنعت نسوز و اجرام نسوز رتبه اول کشور را در تولید اینگونه محصوالت دارد.
صنعت فرش دســتباف و دســتی اصفهان در رتبه اول کشــوری قرار دارد و 

تولیدات فرش ماشینی این استان از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی افزود: استان اصفهان در صنعت تولیدات لوازم خانگی رتبه برتر و در تولید 
انواع ماشین لباسشویی با ســهم 33 درصدی، رتبه اول تولید انواع تلویزیون 
با سهم 30 درصدی و رتبه اول در تولید انواع یخچال و فریزر سهم 14 درصدی 
از کل تولیدات کشور را دارد.استان اصفهان در صنعت حمل و نقل رتبه اول، در 
تولید انواع مینی بوس، اتوبوس و ون با سهم 35 درصدی از کل تولیدات کشور 

در جایگاه برتر کشور قرار دارد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: اصفهان با صدور یک 
هزار و 300 مجوز معدنی رتبه اول را دارد؛ از نظر تولید ساالنه انواع مواد معدنی 
به میزان 30 میلیون تن در رتبه چهارم کشــور قرار گرفته و این استان در زمینه 
صنعت تولید انواع دارو رتبه دوم کشوری و رتبه اول را در تولید انواع دارو های 

انسانی و رتبه برتر و سهم هفت درصدی از کل تولیدات کشور دارد.

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهــان با اعتقاد بر اینکه سیاســت 
قرعه کشی خودرو برای مهار قیمت هاســت، گفت: هنوز تکلیف واردات خودرو 
نامشخص اســت و مشــتریان در انتظار واردات خودرو هســتند و معامالت 

خودروهای خارجی در رکود است.
علیرضا جلوانی با اشــاره به رکود شــدید بازار خودرو، اظهار کرد: اصال نمی توان 
میانگین دقیقی برای تغییر قیمت خودرو مشخص کنیم و با تغییرات و نوسانات 
نرخ ارز، قیمت خودرو باال و پایین می رود، ســپس سیاست قرعه کشی اعالم 

می شود و دوباره بازار به رکود می رود.
وی ادامه داد: طی چند هفته گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت و نوسانات آن در 
حدود 2 تا 3 میلیون تومان بوده و در این مدت خرید و فروشی انجام نمی شود.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با بیان اینکه قطعا نتیجه مذاکرات 
بر بازار خودرو و نوسانات آن اثرگذار است، اضافه کرد: از سوی دیگر هنوز تکلیف 
واردات خودرو نامشخص است و مشــتریان در انتظار واردات خودرو هستند و 

معامالت خودروهای خارجی در رکود است.
وی همچنین گفت: یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو، تولید پایین شرکت های 

خودروساز است و اکنون با عرضه پایین و افزایش تقاضا مواجه هستیم.

جلوانی درباره سیاست قرعه کشــی خودرو و تاثیر آن در بازار نیز، توضیح داد: 
این گونه سیاست ها برای مهار قیمتی بازار خودرو است و یک روز اعالم می شود 
قرعه کشــی خودرو داریم، بنابراین مصرف کننده نیز تا زمان مشــخص شدن 
نتایج قرعه کشی خودرو منتظر می ماند تا در صورت داشتن شانس برنده شدن 
حدود 100 تا 110 میلیون تومان سود کند، اما متاسفانه بعد از اعالم نتایج مشخص 
می شوند برندگان رزرو شــده اند و به نوعی امروز بازار خودرو تا تایید نهایی آنها 

در رکود رفته است.
وی تاکید کرد: سیاســت قرعه کشــی خــودرو بــرای جلوگیــری از افزایش 
قیمت هاست، چراکه این بازار دیگر گنجایش بیشتر این افزایش قیمت را ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان گفت: دقیقا زمانی که بازار خودرو 
اندکی افزایشی می شود، همه خریدار می شوند و از زمانی که رکود جزئی در بازار 
حاکم شد، همه فروشنده می شــوند و حتی مصرف کنندگان واقعی نیز جرات 

خرید ندارند.
وی گفت: البته امروز همانند سال های گذشته دیگر افراد به قصد سرمایه گذاری 
تصمیم به خرید خودرو ندارند و خریداران بیشتر مصرف کننده واقعی هستند و 

از راه های مختلفی همچون قرعه کشی خودرو اقدام می کنند.

مدیرکل سازمان صمت استان :افتتاح اولین رویداد نگارگران معاصر اصفهان

اصفهان در ۱۵ نوع صنعت دارای مزیت نسبی و رتبه برتر است

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

خریداران جرأت خرید ندارند

در مجمع عمومی عادی سالیانه؛

شرکت نفت سپاهان 98 درصد سود سال ۱400 خود را  تقسیم کرد

 رونق گرفتن کسب و کار واحدهای صنفی فروش آبمیوه و بستنی

 در اصفهان

   70 درصد از تولیدات شــرکت نفت ســپاهان بــه بازارهای هدف 
صادر می شود

  بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و مراکز 
فناور  را همچنان مدنظر داریم

   بهره برداری از پروژه ساخت مخازن پایانه صادراتی بندرعباس  

  پایداری و ثبات تحویل محصــول روغن پایه گروه یک 
در بازارهای هدف صادراتی

درمجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ســپاهان به ازای هر سهم، 
60 تومان سود نقدی تقسیم شد که این رقم 98 درصد سود سال 1400 این 
شــرکت بود.  به گزارش روابط عمومی نفت سپاهان، مجمع عمومی عادی 
سالیانه شــرکت نفت سپاهان روز چهارشــنبه 15 تیر ماه در محل هتل ارم 
برگزار شــد. در این مجمع که با استقبال خوب ســهامداران همراه بود، بعد 
از تصویب صورت های مالی به ازای هر ســهم 60 تومان سود نقدی تقسیم 
شد.مدیرعامل نفت سپاهان در حاشــیه  این مجمع به خبرنگاران گفت: با 
برنامه ریزی های هدفمنــد مبتنی بر آینده پژوهی و سیاســت گذاری های 
اتخاذ شده برای سال جاری، نفت سپاهان با قابلیت تولید ۷۲0 هزار تن انواع 
روغن های بنزین، موتوری و صنعتی در کشور از نظر تولید کمی و کیفی رود 

صعودی  را به خود گرفته است.

محمدامیــر نیکوهمت با تاکیــد بر اینکه ارتقــای توان رقابتــی و تولید 
صادرات محور با هدف ارزآوری بیشــتر، از هدف گذاری های مهم ماست، 

تصریح کرد: اکنون ۷0 درصد از تولیدات ســپاهان به بازارهای هدف صادر 
می شود؛ ضمن اینکه با ارتقای توان رقابتی توانسته ایم قراردادهای خوبی 
با کشــورهای اروپایی منعقد کنیم.وی با بیان اینکه نفت سپاهان به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده و تامین کننده روغــن پایه گروه یک در خاورمیانه، 
ظرفیت باالیی برای اجرا و پیشــبرد پروژه های سرمایه ای و ارزآوری برای 
کشور دارد، از اجرای سیاست گذاری های جدید میان مدت و بلندمدت این 
شرکت با هدف ارزآوری بیشــتر برای کشور خبر داد و کاهش خام فروشی 
با اجرای پروژه های ســرمایه ای و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و 
کسب جایگاه برتر برای برند اســپیدی در بازارهای داخلی را از اهداف مهم 

این شرکت عنوان کرد.

مدیرعامل نفت ســپاهان در ادامه، نزدیکی شرکت نفت ســپاهان به مهم 
ترین منابع تامین خوراک پاالیش نفت اصفهان، صادرات محور بودن شرکت، 
پایداری و ثبات تحویل محصول روغن پایه گروه یک در بازارهای هدف صادراتی، 

بهره وری و راندمان تولید در قیاس با رقبا، توان ذخیره سازی مواد در مراحل 
مختلف تولید، دارا . بودن پایانه صادراتی در بندرعباس و ... را از مزیت های 
مهم رقابتی و ویژگی  های خاص این شرکت عنوان کرد.وی، درباره آمار مالی 
سال 1400 شرکت نیز گفت: با تالش بی وقفه مجموعه با وجود دشوار ی های 
ناشــی از تحریم ها، توانستیم سال گذشــته  را با فروش ۷05 هزار تن انواع 
محصوالت به ارزش 1۳۳ هزار میلیارد ریال درآمد پشت سر بگذاریم.به گفته 
مدیرعامل شرکت نفت سپاهان، از این میزان درآمد، ۲69 هزار تن محصول 
به ارزش 66 هزار میلیارد ریال مربوط به فروش در بازارهای داخلی و افزون بر 
4۳6 هزار تن به ارزش 66 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به صادرات محصوالت 

به کشورهای هدف است.

نیکوهمت، ثبت رکورد باالترین مبلغ فروش ریالی در تمام ادوار شرکت نفت 
سپاهان به میزان 1۳۲ هزار میلیارد ریال، ثبت رکورد باالترین حجم تولید و فروش 
محصوالت نهایی به میزان 160 هزار تن، ثبت رکورد کسب باالترین سهم از بازار داخلی 

محصوالت نهایی به میزان ۲6 درصد، ثبت رکورد جدید بارگیری و تخلیه به میزان 5 
هزار تن در روز از انبارهای بزرگ  را تنها بخشی از دستاوردهای مهم نفت سپاهان در 
سال 1400 عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که در سایه تمهیدات و تدابیر اقتصادی، 
شاهد تحوالت چشمگیری در عرصه تولید و فروش محصوالت این شرکت در سال 
جاری باشیم.وی در ادامه با تاکید بر اینکه بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان و مراکز فناور را همچنان مدنظر داریم، گفت: در حوزه توسعه و نوآوری، توجه و 
تمرکز خود را معطوف به مطالعه، بررسی و اجرای طرح های اقتصادی توسعه شرکت 
کرده ایم و از توان شرکت های دانش بنیان و توان علمی - پژوهشی دانشگاه ها در 

این عرصه بهره خواهیم برد.

مدیرعامــل نفــت ســپاهان، افزایــش قــدرت رقابــت در بــازار، بهبــود 
ســودآوری، بهره بــرداری از پــروژه ســاخت مخــازن پایانــه صادراتــی 
هــدف بــا  ای  توســعه  طرح هــای  ســایر  پیشــبرد  و   بندرعبــاس 
کاهش هزینه و افزایش درآمد را از دیگر اهداف پیش روی شرکت در سال جاری 

عنوان کرد.
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